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1.
De nazomerzon brandde neêr over het kamp van Kyros, de
wijde vlakte in Cilicië, waar, volgens de overlevering, een eeuw her de
jonge Kyros had gekampeerd. De stralende hemel scheen onverzoenbaar van gloed, dadelij k al, in de eerste ure des dags. De achterhoede
van het Mac6donische leger bewoog over de zanden heen als een
slang, fabelmonster, met dof glanzende schubben van ijzer en brons,
die waren de schilden, met de kam der oppiekende lansen,dieschenen de steile rugharen van den voort schuivenden draak, terwijl de
vooraf gaande ruiterij er de duizendvoudige kop van scheen.
De soldaten, ijzeren helm kap achter op de ongeschoren, gegroefde,
gebruinde aangezichten, marcheerden reeds twee uren lang, van voor
de zon was achter de Cilicische bergen gerezen in een wijd luchtrneer
van roze dauw, dien, neêr droppende, de dorre weg met het drooge
zand dadelijk dronken. De stoere soldaten - velen hunner hadden
onder Filippos gestreden - rumoerden luidruchtig: luid stemmengedruisch drong de zwijgende, wijde vlakte door, geleidelijk langs den
telkens draaiend en weg, die telkens verloren in, zich ook telkens weêr
hief uit het zand. Nu blies er geen wind en in rust lagen de wijde
zanden ge-effend. Geen boom wees de rotsen uit.
De soldaten wisten, dat Alexandros Tarsos bereikt had. Daar
wachtte hij hen. Zij kwamen van Cappadocië, waar Abistamenes, die
er hen had gehouden ter overheersching van het gewest, hen niet
meer van noode had. Nu gingen zij den koning en het groot avontuur
te gemoet: de verovering van het geheimzinnige Oosten, sedert, den
Granikos overgestoken, Klein-Azië veroverd was. En zij waren
vroolijk, zorgelooze gelukzoekers gelijk. Zij dachten niet aan wat 2:ij
verlaten hadden, Macedonië, de Grieksche gronden, hunne vrije kinderen, vrouwen en luttele bezittingen. Gewend aan den krijg, dragend
hunne litteekenen als ordeteekenen, wachtte hen ginds de oorlog en
de Fortu in: zij, die nooit week van de zijde van Alexandros.
LXV
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De lage rotsen werden als de versteende golven eener onstuimige
zee, die hier eeuwen geleden het land overspoeld zoû hebben. Hunne
steenmassa's kabbelden rond en blank, of de telkens waaiende
zanden hen hadden blank geschuurd. Zij stapelden hooger op naar
het, ginds in het zomerlicht verwazende, gebergte en piekten met wonderlijke punten op.
Daar waren de Pulai, de nauwe "poorten/' de krochten en kloven
en er is een nauwe gang tusschen de rotsen, die geleidt naar Cilicië.
De als gepolijste, witte bergnaalden spitsen in den lazuren hemel
omhoog. Het gelijkt minder een gebergte, dat schiep de natuur dan
een titanische forteres, wier getande transen, hooger of lager, zich
richtten en rijden op goddelij k bevel van bouwmeesters der mythe.
Het is van een bouworde nog onbekend en die een latere eeuw weêr
zal vinden. De enkele Perzische schildwachten, hier achter gelaten bij
krocht en kloof, hadden zich verraden ge-acht van hunne officieren en
waren van louter angst voor deze eenzaamheden en hare vreemd
weêrhallende echo's gevlucht. De Macedoniërs ondervonden geen
weêrstand. Zij zochten hun weg door de kloven en krochten der
"poorten:' Het was eene in de zomerzon, in den zomerdag spokende
betoovering. Gieren kringelden hoog in de lucht. Van af de rotsen
zagen de soldaten in het Zuiden de zee. Zij riepen en juichten, zoo als
steeds wanneer zij de zee van verre zagen. En de officieren duldden,
dat zij, afgestegen, zich zetten en aten, hun brood en drooge boonen en
reepen vleesch gedroogd. En zij dronken den Frygischen wijn, nog in
hunne wijnzakken over: duizende mannen donkerden, liggende, neêr
over het blanke steen.
Nu stak hier en daar een pijn de rotsen uit of wrong zich een steeneik tegen de blauwe, trillende lucht van den wordenden middag en
sloeg in het verkort zijn fijn paarsche schaduw af. Het ging tegen de
zesde ure. Sommige soldaten ontgespten zich de doorzweete lederen
tunieken en uitgestrekt tusschen de witte steenen, als tusschen harde
kussens, wentelden zij zich behagel ij k, lieten zich braden in de blakende zon. Zij deden elkander verhalen: wat de een wist, vertelde hij
gaarne den ander; zij hielden als kinderen ervan elkander liefst vreeslijke verhalen te doen. Van de reeds eeuwen geleden verwoeste steden
Thebe en Lyrnessos, wier fabelachtig doorspookte ruïnes hier ergens
in den omtrek moesten liggen; van den reuzegrot, waar Tyfon schuilt,
Zeus' honderd-drakekoppige vijand, die reikt met zijn koppen tot
usschen de sterren en met de uitgestrekte handen van het Oosten tot
t
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aan het Westen. Van het wonderwoud van Korykos, waar de kostbare
saffraanboom bloeit en waar het goudgele stuifsel, goudstof gelijk,
alles bestuivelt tot alles er geurt en proeft naar de voorname
saffraan.
En de soldaten, die luisterden naar wat de wetende makkers vertelden, mistrouwden niet maar betreurden alleen, dat de marsch niet was
gegaan door het saffraanwoud; voor de spooksels der fabelachtige
stede-ruïnen en voor den grot van Tyfon waren velen - zij bekenden
het eerlijk - bang. Luidruchtig roezemoesden de ruwe soldaten in
den zonnestralenden middag tusschen de blakende rotsen, waarover
de half naakte mannelijven bronsden; lui gestrekt als over weldadige
ovens, de handen geklampt onder de verweerde koppen, genoten zij
hunne halte en rust, braadden zij zich hunne torsen met de wellust
van wie weten te genieten het schaarsche uur van verpoozing. Al pratende en verhalende gingen hunne de zon weêrstralende oogen over
de, ginds tusschen de lager weg glooiende rotsen, zichtbare, zuiver
kalm uitgestrekene zee. Tot er plots een ontroering voer in de dichte
massa's der rustenden, duizenden, wijd-uit gelegerd over het witte
steen. Vingers wezen naar boven, uitroepen daverden vloenwaar
blij van verwondering. Allen keken en staarden half verrast, half
wezenloos. Op de kartelende kam van den hoogsten rotsenrand - de
rotsen daalden als met een amfitheater toe naar de zee - waren eenige
zwarte, Libysche vrouwen verschenen. Zij doken van achter de pieken
en punten op, onwaarschijnlijk, onverwacht, ongedacht; het eene
zwarte vrouwenhoofd dook na het andere. Dat de steenvlakte beneden haar overzwermd was met duizenden mannen, scheen haar niet te
verrassen, noch te deeren. Er was in haar gang iets van langzaam,
rustig schrijdende, zwart marmeren karyatiden, die heur last hadden
achter gelaten want alleen de fel blauwe lucht omringde etherlicht
hare rustige rij van donkere koppen en naakte borsten. Het verwonderde joelen en juichen der allen opgerezen soldaten verschrikte haar
niet en toen zij dichter naderden, zagen de Macedoniërs duidelijk,
dat zij glimlachten met witte tanden en jong waren. Toen verdwenen
zij, om de rotspunten gaande, verduidelijkten weêr, waar de kartellijn
zonk, verdwenen op nieuw en verschenen op nieuw langs de kronkelingen van het nauwe geitenpad, dat zij met rustige, voorzichtige
voeten daalden, naar de soldaten toe.
Daar omringden haar de officieren, tegen houdende den drang der
duizenden mannen met opgeheven handen en staven. Maar de Libysche
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vrouwen glimlachten en bleven rustig. Zij waren een dertigtal. En zij
vertelden, dat zij de slavinnen waren der Cilicische roovers, die hier
woonden en haar op een hunner strooptochten aan de Mrikaansche
kusten hadden buit gemaakt. Er woonden hier kolonies van roovers.
De Macedoniërs hadden er tijdens hunne marschen niet gezien: de
roovers hielden zich schuil, niet er op tuk hunne voorraden te moeten
afstaan en te moeten vechten tegen de soldaten van Alexandros: voordeel bracht dat niet aan. De piraten hadden ook hunne schepen weg
geborgen in de vele kloven en grotten aan 'zee: de officieren, weidende
hunne oogen over de zee, zagen niet een enkel schip. En de woordvoerdster der vrouwen - een groote, zwaar gebouwde, kroeskruivige
negerin, die Nazam heette - zeide kalm, wijzende op de anderen,
achter elkander stil staand op de daling van het nauwe pad:
- Ik heb haar over gehaald deze nacht de roovers te ontvluchten.
Die ons bewaakten hadden zich zat gedronken en lagen als lij ken over
elkander. Wij hebben er met onze dolken vermoord. Die roovers
hebben ons gekocht en gestolen en zouden ons weêr verkoopen,
waar en aan wie weten de heilige goden, die ons bewaren. Ik heb
haar over gehaald te gaan naar het leger van den vorst Alexandros
en wij hadden gehoord, dat zijn soldaten den weg tusschen de
kloven van Cilicië namen.
De officieren, de steeds dringende soldaten, juichten de Libysche
vrouwen toe. En de officieren riepen, dat zoo dappere en den vorst
Alexandros wèl gezinde vrouwen zekerlijk allen vrij zouden zijn en
geen slavinnen meer.
- Wij hebben ouders noch verwanten, die wij kunnen bereiken,
zei de zwaar gebouwde, Nazam. Of die van ons weten willen.
- En wij willen gaarne het leger volgen, zeide er eene heel jeugdige,
mooie, lachende, terwijl zij achter de woordvoerdster haar ebben kopje
met uitstaande korte kruifhaar toonde: zij heette Leptis.
- En zien hoe de vorst Alexandros er uit ziet! bekenden zij allen,
door elkaar.
En nu de officieren, lachende, haar alle dertig - waren zij niet
dertig? - overhaalden mede aan te zitten op het heerlijk zonne-doorgloeide steen om mede te eten de boonen en de reepen vleesch gedroogd, bekenden zij blij openhartig, dat zij allen nieuwsgierig waren
naar den vorst Alexandros, van wien zij reeds zoo veel hadden gehoord. 0, duizendmaal liever zijn leger te volgen en de kans te hebben
ééns in zijn aangezicht te zien, dan de slavinnen van Cilicische roovers
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te blijven, die hen sloegen, ruw werk van haar eischten of haar verkoopen zouden op de slavenmarkten.
En rondom de haar gul noodende officieren - de stampende paarden tusschen de kloven gestald, de soldaten dringende nieuwsgierig
omrond - lieten zij zich, bont hare lange lendendoek, als naakt, de
gepolijste borsten, neêr op het warm doorstoofde rotssteen en
deelden wel gaarne het maal.
- Is het waar, vroeg er Augila; dat Alexandrosvan nature zoo heerlijk riekt?
De officieren bulderden van het lachen.
- Ze zeggen het, verdedigde zich de negerin, die niets dom3 had
willen beweren.
- En het is waar! zeide Aristoxenes, de hoofdhopman, heel jong en
bevelhebber reeds. Onze vorst Alexandros stoomt van nature, want hij
gebruikt geen Arabiesch geurwerk, een frisschen geur als van balsem
uit en die zijn kleêren doordringt.
- Vertel 011S, vertel ons van hem! riepen de nieuwsgierige vrouwen
en drongen dichter, om de lachende officieren saam.
Aristoxenes, die, met rhetorische neiging, ûch gaarne hoorde
praten, vervolgde, loovend zijn vorst:
- Hij is niet groot, eerder klein ....
Dat wisten zij wel, de negerinnen.
- Maar regelmatig van bouw. Hij is breed en heel sterk, ging
Aristoxenes voort. Van spieren en van gestel. Zijn hoofd nijgt een
beetje links, naar zijn schouder toe. Zijn voorhoofd is smal onder het
even kruivend bruine haar en zijn oogen zijn groot en frank: zijn
oogen zijn jeugdig van blik.
- Grauw? Blauw? vroegen de negerinnen.
- Blauwgrauw, verzekerde Aristoxenes. De wenkbrauwen, zuiver
geteekend, verlengen zich natuurlijk-weg langs die oogen. De mond
is heel klein, vol en rood.
- Om te zoenen? vroeg de zware Nazam,
- Alexandros is heel kuisch, verzekerde Aristoxenes. Hij zoent niet
zoo gauw en laat zich zoo gauw niet zoenen.
Het was wel een groote teleurstelling onder de Libysche vrouwen,
die zich uitte in uitroep en kreet maar de officieren be-aamden het,
lachende, eensgezind: de vorst Alexandros was kuisch.
- Hij is blank, ging Aristoxenes voort. De zon bruint hem
nauwelijks; hij blijft blank trots de zon en het incarnaat gloeit
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op zijn wang en geeft hem een blos bijna van kinderlij kheid.
- Hoe lief! dweepte de mooie Leptis.
- En ook gloeit die blos op zijn maag! ging Aristoxenes voort, nu
zeker van zijn succes.
- Op zijn maag!? riepen verwonderd en blijde alle de negerinnen.
En het riep rondom:
- Dát zouden we wel willen ûen!
- Lysippos, de beeldhouwer, ging de hopman voort; heeft Alexandros in marmer vereeuwigd en Apelles schilderde hem als Zeus,
bliksems ter hand. Zie hier de kopie van dat portret.
En hij toonde, op de borst, ge-incrusteerd in zijn lederen kuras, het
portret van den vorst Alexandros.
De negerinnen rezen allen op en omdrongen nieuwsgierig den
hopman.
- Ik ben als een korf vol honig, waarom de biekens zwermen!
riep hij over de, langs zijn bombeerende borst, nijgende, donkere
vrouwkoppen heen.
Maar plotseling riepen soldaten:
- Kijk, kijk! Daar, over de zee!
En zij wezen naar de zee, die zich kalm tot den einder strekte maar
waarover nieuwe verrassing zich "Openbaarde aan hun duizenden
oogen. Het waren schepen, die, zeil gestreken, rustig koers zetten
naar het Zuid-Westen. En de zwaar gebouwde riep uit:
- Het zijn rooverschepen, die vluchten zeker naar Cyprus!
Het waren, in der daad, rooverschepen. Ver in zee verijlden de
sierlijke silhouetten van ronde, buigende kielen met zwanehalsachtigen voorboeg, het zeil, bijna vierkant gewapperd, oker en groen als een
spat van kleur in het waas van lazuur ... De soldaten riepen en schimpten en scholden maar de schepen, onbereikbaar meer zelfs voor
geluid, verdwenen in het verdere, wijdere lichtwaas ...•

11.
Na de halte trok de achterhoede op. De middag blakerde over de
landen. Maar de verrassende koelten waren blijven hangen tusschen
de nauwe spleten, waarin de gidsen de Macedoniërs geleidden, de
licht gewapende Thraciërs voor-op. De paarden konden soms nauwelijks stappen tusschen de hoog rijzende tafelen van rotssteen. De Li
bysche vrouwen schertsten, hier en daar bij tweeën gezeten,schrijlingop een bagage-paard of op een kar in den trein. Maar de officieren
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keken bezorgd naar boven, waar de rotsranden kartelden a Is met
nijdige tanden tegen het verblindend azuur. Als de gidsen niet waren
vertrouwd, als plotseling op deze hoogten de Perzen waren verschenen, zouden zij de Macedoniërs kunnen af maken met hunne pijlen
zonder dat er een van hen zoû ontkomen zijn.
Het was een moeilijke, langdurige rit en marsch, vol zorg voor de
jeugdige hoplieden. Na uren was de legerafdeeling de rots gangen uitgevloeid en lag de vlakte weêr golvende uit naar het avond-schemerende Oosten. De dalende zon in het Westen broeide den soldaten op
hunne lederen ruggen, gloeide op hunne ijzeren helmkappen maar
hunne verlangende oogen zagen in de koelere schemering uit of
T arsos niet met trans of toren zoû doemen tegen de nachtende heuvelen. Plots daverde meervoudige hoefstap de legerafdeeling te mo et.
Het waren een zestal ruiters. Zij schreeuwden reeds van verre:
- Macedonië! Alexandros!!
Aristoxenes her kende zijn wapenbroeder Gorgias, hopman lager in
rang dan hij.
- Welkom en heil! bulderde hij, terwijl Gorgias en zijn vijf ruiters
snel naderden, den laatsten gloor van de zon in hunne oogen. Breng je
boodschap?
- En slechte! riep Gorgias.
- In naam van Zeus! riep Aristoxenes en maakte afwerende beweging met de vingers tegen het onheil, dat zich kondigde uit de dalende
nacht. En wie achter hem gehoord had, dat Gorgias slechte tijding
bracht, herhaalde Aristoxenes' gebaar.
Gorgias wendde zijn paard en reed naast zijn vriend. En hij zeide,
opgewonden, het dadelij k: dat Alexandros stervende was .• ! Het bericht,
het ongelooflij ke wanhoopsbericht flitste langs alle officieren, langs de
cavalerie, langs de geheele legerafdeeling en jammer kreten stegen op,
waar tusschen de schellere der enkele negerinnen duidelij ker krijschten. Wat! Alexandros was stervende! En hoe, zonder te zijn gewond,
terwijl T arsos, door de Perzen ontruimd maar in brand achter gelaten, door Parmenion was ingenomen en gebluscht, als Gorgias nu aan
de, op hunne paarden dringende, hoplieden mede deelde.
Toen vertelde Gorgias het, terwijl achter den drom der, over hunne
paarden nieuwsgierig buigende, officieren, het nieuws zich verspreidde
als langs een lont, langs alle ruiters en voetlui. In zweet, op dien heetsten zomerdag, drie dagen her, had Alexandros aan den boord van den
Kydnos, die klaar als kristal vloeide door de stad, ûch laten verlokken

8

ISKANDER

in het water te springen. Met den eenvoud, hem eigen, had hij rusting
en wapenrok af gelegd en, naakt, zich willen baden. Maar nauwlijks
tot zwemslag zijn armen geslagen, was rillende koorts hem over de
leden gevallen: een kramp had hem verstijfd: zijne oogleden, knippende, waren over zijne oogen verwelkt; de soldaten hadden ter
nauwer nood hem kunnen redden. Sedert was hij ziek en stervende
hoe zijn sterke wil ook vocht met hemzelven.
- Is er geen hoop meer? vroeg Aristoxenes.
- Niet de minste, hoewel Filippos, de- Akarnaniër, hem verpleegt,
zeide Gorgias.
Allen, tot achter in tros en trein, wisten nu de ongelukstijding. Het
was een brullende wanhoop, terwijl den Macedonischen veteranen,
die nog gestreden hadden onder Alexandros' vader, hoe zij de vuisten
ook balden tegen het Noodlot, de tranen vloeiden over hun verweerde,
gegroefde gezichten. Want zij weenden schielijk, die barre mannen.
Zij meenden zeer zeker nu, dat hun vorst Alexandros stervende was,
dat zij in Tarsos hem dood zouden vinden. Moest hun jonge koning,
wien alle gloriën schenen beloofd, zoo toevallig en als van de goden
verlaten, aan het eind zijner dagen komen! Niet op het slagveld,
maar door een bad in een te koelen stroom! Terwijl Dareios, de Pers,
naderde met zijne legers, zegevierende vóór hij zijn vijand gezien
had! Hoe zouden zij de streken, die zij in zege waren door getrokken,
de, door het noodlot geslagen, Macedoniërs, wederom door trekken in
aftocht! Al die landen lagen verwoest, door hunne eigen handen of
die der Perzen! Zoo zij niet achtervolgd werden, zouden zij omkomen
van honger en van ellende! Wie zoû hen weren, wie zoû Alexandros opvolgen!? En zelfs als zij de kust bereikten, wie zoû hun schepen verschaffen? Een immense wanhoop zwol uit der soldaten rijen: de
weeklachten bulkten luide, mateloos, radeloos op.
- Ooh! riep Aristoxenes. Alexandros, onze Alexandros stervende!
Wij komen slechts in Tarsos om hem op den brandstapel te leggen! Ooh!
Een bloem van jeugd was hij, een kracht van geest, nimmer gezien!
- Ooh! riepen de jeugdige hoplieden omrond. Een kameraad was
hij, onze koning zoo jong!
Als weensters kermden de Libysche vrouwen, schrijlings twee aan
twee op hare bagage-paarden, luid-op, of op de karren strekten zij radeloos de zwarte armen en wrongen die. In het Westen bloedde de
zon weg. De roode vervloeiïngen, de fel scharlàken, lage luchtrneren,
de striemen en smeren, plotseling, over den violet-doovenden hemel,
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voorspelden betwijfelloos het einde, den dood van Alexandros. Het
stond in bloed aan den hemel geschreven: Alexandros was stervende!
In moedeloosheid toog het verder. Plotseling, onverwacht tegen de
overwinnende nacht, lag de stad met enkele rechte lijnen, donkerder
dan de nacht zelve, voor hunne duizenden tranen-bemiste oogen.
Muren, vaag dakverschiet, twee, drie vestingtorens duidden den soldaten aan, dat zij Tarsos naderden. Buiten de stad, voor de muren,
lag het leger van Alexandros: dichte rijen karren bogen zich rondom
den grauwenden wemel der tenten: hier en daar vlammelde een toorts,
gloeide een licht: een paard hinnikte op en andere paarden hinnikten
na. Toen die in hel: kamp de achterhoede, wie Gorgias het cr.heil gemeld had, hoorden naderen, brak uit de eerst zoo grauw ea zwart
doffe stilte een jammeren van kreten los. Duizenden soldaten liepen
het kamp uit, de handen hoog, in jammering de achterhoede te moet.
Vrouwen, zoetelaars, klcinwaarverkoopers, schreeuwende kinderen
stuwden achter hen meê. Alle klaagden luid-op, allen jammerden; die
der naderende achterhoede jammerden weêr; als echo sloeg het op
echo in de, van nawarmte waûge, duisternis, die de sterren niet verlkhtten. Een immense jammer bulderde op naar den hemel. Het was
als het loeien van een eindelooze kudde raacllooze stieren.
- Alexandros! Alexandros!! bulkte- het.
Toen smolt het alles samen, in een warrelenden drang van bijna
schimmen, terwijl wie waren uit geloopen de achterhoede begeleidden naar hunne kwartieren, gereed haar te ontvangen. En het klagende rouwbedrijf verminderde, slonk in hevigheid, legde zich eindelij k: de doffe, zwarte en grauwe stilte weefde dichter als tot verstikkens
toe. Het dauwde overvloedig, of het regende. In de verte, ten Zuiden,
schemelde een lichtere grijsheid: de zee; de sterren, achter het dauwwaas, verblonken. In slaap zonk het kamp weg, in zwijgen en roerloosheid: de laatste klattergeluiden der ontgespte wapenstukken, het
laatste hoevengebonk der gestalde paarden verstilde en alles da'arna
verdofde, onder den nauwlijks starlichtenden hemel, in zicht der
nauwlijks overzienbare nachtzee, de stille silhouetten der schildwachten alleen zich los makende van de dichte massa's schaduw des
kamps, zwartende voor de zwarte stad.

111.
Die nacht, in zijn tent, lag de jonge Alexandros en sliep op zijn laag,
hard bed: beestevel over dunne matras. De tent, gericht op het markt-
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plein van Tarsos, tusschen de tenten der hoofdofficieren, was,~onder
eenige weelde, een ruimte van verschillende, vierkante vertrekken,
snel neêr te zetten en op te vouwen, van geitehuid en ge-olied linnen.
Alle die tenten rijden zich over het marktplein tot een dicht aan-een
gesloten geheel, tot een somber, okerbruin tentendorp, tusschen de
roet-rookerige, van brand gebrokkelde muren der omringende gebouwen, die op re~en tegen de, van overvloedigen dauw overmiste,
nacht. De schildwachten stonden gesteld bij de njstraten; de bevolking, Perziesch gezind, was gevlucht of uitgemoord.
Bij den slapenden Alexandros ut de geneesheer, Filippos, de Akarnaniër en beschouwde in het flauwe licht van de hangende olie-nap
het jeugdige, bijna kinderlijke gelaat van den vorst. Wat was hij jong,
deze koning van Macedonië en opperbevelhebber aller Hellenen;
twee-en-twintig jaar! Nauwlijks had hij meer dan een baardelooze
jongeling geschenen zoo niet in zijn krachtigen bouw, in het beenige
zijner ernstige trekken, het volwassene zich ge-openbaard had, dat
was van een man, niet meer van een knaap. Maar het bleef vreemd te
bedenken, dat hij zoo jong was, dat hij, zestien jaren, reeds het land
had geregeerd tijdens zijns vaders afwezigheid, toen Filippos het beleg
voor Byuntium geslagen had, dat hij tijdens den oorlog met de Tribaliërs zijn vader het leven gered had, dat hij bij Chaironeia door de
Macedonische troepen de zege had doen behalen en de Thebaansche
Heilige Heirschaar vernietigd. Twintig jaren had hij geteld toen hij
den troon besteeg, meester van Hellas, dat hij gedwongen had onder
zijn juk en wil. Sedert was de opstand ·onder de Hellenen uitgebroken
maar Thebe had Alexandros getuchtigd, verpletterd, vernietigdendadelijk daarna Perzië, in naam van Hellas, den oorlog verklaard. Met
het vertrouwen en de bewondering aller Helleensche staten was hij
gegaan, den Hellespont over. Na den slag aan den Granikos, waar de
Pers had moeten wijken, was Klein-Azië - wat Memnon de Rhodiër
ook had willen weêrhouden - geknecht onder njn jeugdigen vuist.
Wonderbaarlijk, ongelooflijk, onbestaanbaar, dacht de Akarnaniër, de
geneesheer Filippos, zittende aan Alexandros' ziekbed en starende op
het nu toch, in rustige slaap, ontspannen jongelingsgelaat en bespiedende hoe het kinderlijke ronde der wangen zich vermannelijkte naar
het beenige voorhoofd toe. Iets van de goden, een waas van goddelij kheid was om hem heen, die vreemde halo, die de gewone mensch van
dagelijksche deugden en onbelangrijke noodlottigheid mist maar die
om zeer enkele stervelingen, geboren onder god-bewogen samenloop
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van starren en noodwendigheden, als een weefsel van stralen uit schiet
en wel eens zichtbaar is voor den wijze, voor hem, die de dingen van
aarde en hemel, van natuur en bovennatuur, van lichaam en ziel
poogt te doordringen. Zoo meende ook de Akarnaniër, wijze, geleerde, arts, kundige in der menschen ziel, te zien weven de stralen, te
zien uitstralen den geheimvollen halo om en uit het slapende lichaam
en den slapenden kop met de geloken oogen. Want kon het geel van
het kussen, konden de lichtflitsen van de altijd bewogene lampevlam,
kon een vonk van het schild aan de paal van de tent of de flikkering
van een deel wapenrusting, gestapeld in een hoek, te samen weven dat
vreemde schijnsel, dat de Akarnaniër in zijne beschouwing meende te
zien om het wezen des slapers of was dit werkelijk niet iets ànders en
dat hij, de wijze, alleen zag, dat geen ander zoû zien, die hier binnen
zoû treden? En hij besloot van ja en verwonderde zich en bewonderde
en bewonderde ook zichzelven, zijne wijsheid en kunde, die Alexandros
genezen zoû, trots de intrigue, broeiende misschien onder de Macedonische kapiteinen, bewogen door Perzische gelden. Hijzelve, arts
des konings van af diens kinderjaren en die hem bemind steeds had als
een vader zijn zoon, had Alexandros, rillende van koorts, na de koude
dompeling in de rivier, een middel bereid, dat niet hij geprezen had
als te zijn van onmiddellijke hulp. En ook niet dadelijk in te nemen,
zoo dat twee dagen waren verIoopen zonder dat den koning, zeer ziek,
artsenij was toe gediend. Hij werd sle~hts warm op zijn bed gehouden
en zijne omgeving zag met scheele oogen toe op den Akarnaniër, van
wien men reeds fluisterde, dat hij door den Koning der Perzen was om
gekocht .... Alexandros, die dagen, in zijne koortsen, zag voor zich, in
verwarde vizioenen, wapenen en strijd, wilde op staan, aan het hoofd
van zijn leger Dareios trekken te moet maar de Akarnaniër, had hem
altijd weêrhouden, hem voor gehouden, dat de dood het gevolg zoû
zijn van zoo roeke1ooze onvoorzichtigheid.
Toen de dag was aangebroken, dat Alexandroseindelijk den drank,
door den Akarnaniër bereid, zoû nemen en Filippos met den beker
ter hand in de tent was getreden, had de koning zich gericht op den
elleboog. En den beker grijpende met de eene hand, had hij met de
andere zijn geneesheer een brief voor gehouden - een brief van Parmenion, den opperbevelhebber - waarin deze waarschuwde geen
vertrouwen te stellen in den Akarnaniër. Die met tienduizend talenten zoû zijn omgekocht, door Dareios beloofd aan wie Alexandros zoû
dooden. Maar de koning, vol vertrouwen, had den beker uit gedron-
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ken en toen eerst, den Akarnaniër strak aanziende, hem bevolen den
brief te lezen. Hij hàd gelezen, onder den onverbiddelij kstrakken
blik des konings, zich toen neêr gesmeten in verootmoediging, verontwaardiging. En verzekerd, dat Alexandros' genez:ingweldra bewijzen zoû hoe zulke beschuldiging van vadermoord schandelij k en ongegrond zoû blijken: van vádermoord en niet van 'minder: was de
koning, hoe jeugdig ook, niet alle zijner onderdanen vader! Dus
Alexandros, in vol vertrouwen, had gedronken nog vóór de Akarnaniër gelezen had en zich kunnen rechtvaardigen.
De Akarnaniër bedacht het zich, starende op Alexandros' slapend,
oog-geloken gelaat. Meer verontwaardigd was hij geweest dan verschrikt en voor den koning geknield, had hij geroepen, de handen
hoog:
- "Koning, mijn leven hing steeds van u af maar thans adem ik
alleen meê met het woord, dat ontgaat aan uw verheven mond.
Die beschuldiging van vadermoord in den zin te hebben, uwe
genezing zal zelve haar logenstraffen! En door mij gered, zult gij mij
het leven gunnen! Ik smeek u: laat deze drank hare heilzaamheid verspreiden door uwe aderen. Laat tot rust komen uw geest, dien uwe
vrienden - getrouw, wil ik gelooven maar overijld in hun ijver hebben ontroerd door zoo stormachtige verschrikkingen. Heb geduld
en vertrouwen, 0 koning!"
Zoo had de Akarnaniër hier ter zelfder plaatse geroepen en de echo
dier woorden scheen nog te trillen voor zijne bedenking in de doorgoud bruine tentenachtschemering. En de koning Alexandros had geantwoord:
- "Zoo de goden, Filippos, u haóden doen kiezen het middel, dat
u het beste scheen om mijne gevoelens te toetsen, zoudt gij zekerlijk
een ander hebben gekozen maar een beter nooit en nooit zelfs kunnen
bedenken. Want ontving ik niet Parmenions brief en dronk ik toch
niet Filippos' drank? Zoo ik nu vrees nog koester, voed ik die even
veel om uw eer als om mijn eigen leven ..• .'''
Alexandros had den Akarnaniër de handen gereikt.
Toch was Alexandros werkelijk.ziek geworden in hevige crizis van
ijlende koorts, waarin hij riep om zijne moeder Olympias, om zijne
zusters en tevens in een vlucht van Nikè's zag de zege, die Zeus hem
bereidde. Niet had de Akarnaniër af gelaten den koning te verzorgen,
zijn eetlust te wekken, wijn en spijs voor hem te doen geuren, als
ware hij een zieke god, wien ge-offerd werd.
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Dlt was reeds meer dan drie dagen geleden.
Nu sliep de koning kalm, met dien vreemden glans, die halo van
goddelij kheid om zijn knapegelaat.
Plotseling schrikte de Akarnaniër op.
Wat was dat?
Buiten scheen het eerste gloren van nieuwen dag de smalle, linnen
tentvensters te doorschemeren. Maar meer dan het eerste roezemoezen van ontwakend kamp - toch in bedwang nog gehouden om den
zieken koning - scheen aan te geluiden van ver. Op het stadsplein,
om de koninklijke tent, scheen het zwellende geluid terug te spetteren als schuimend zeegedruisch tegen weêrhoudend rif. Wat was het?
De Akarnaniër, op gestaan, hief een weinig den voorhang van een
der vensters. Schildwachten liepen daar heen en weêr, zagen uit, luisterden uit.
- Wat is er? vroeg hun de geneesheer.
Zij wisten het niet: mare was nog niet tot hen gekomen. Maar zij
omklemden stijver hunne gepunte speren.
Toen, tusschen de andere tenten door, de Akarnaniër Hefaistion,
in lichte wapenrusting, baan zag maken dwars door een warreling van
zich wapenende manschappen. Rijzig, beminnelijk van uitzicht, in
zijn zuiver gebeitelden kop de oogen, donker blauwen buitengewoon groot, lichtend, was hij Alexandros t dierbaarste vriend, om zijn
evenwichtige binnenborst, om zijn rustig blij, enkelvoudig gemoed,
zoo verschillend van t s konings eigen, den vriend vaak ongrijpbare,
onbegrijpbare ziel. Hij haastte zich aan: Leonnatos volgde hem: een
der "gepurperden," hovelingen met den purperstreep over de borst.
Zij hadden vrij binnenkomst, in s konings tent. De Akarnaniër
wendde zich af van het raam en trad den jongen veldheer en den kamerling te gemoet in het vestibulum van de tent.
- Hoe is de koning? vroeg Hefaistion.
- Hij slaapt nog, na een rustige nacht. Onraad, heer?
- Neen, geen onraad maar wel ongeduld van de, gisteren voor de
poort der stad aangekomen, achterhoede.
- Die Macedonische veteranen gelooven, dat Alexandros dood is,
riep Leonnatos.
- Zij willen Alexandros zien, om zeker te zijn, dat hij leeft! riep
Hefaistion.
Andere kapitein en traden in het vestibulum binnen: het waren
Filotas en Nikanor, Parmenions beide zonen, met hunne luitenants;
t

14

ISKAND!R

het waren Ptolomaios, Perdikkas, Krateros, Meleagros, Koinos. Het
waren allen zeer jonge mannen, jongelingen bijna; zij hadden allen
als een heroïsche jeugd, een heldenfrischheid van sterke, groote
knapen, met stralende oogen en een blos op hunne gebruinde of
blonde wangen.
De Akarnaniër lichtte den voorhang van het slaapvertrek en spiedde
naar binnen. Alexandros, ontwaakt, had zich half gericht van het lage
bed en zijner vrienden stemmen her kennende, riep hij:
- Hefaistion! Filotas!
Zijn stem was niet die van een zieke. Er klonk in die zelfde klare
klaroen klank, dien zij kenden, -getemperd alleen tusschen deze vele
tentegordijnen. De jonge kapiteinen waren langs den Akarnaniër gestort, blijde, binnen de tent. Alexandros stond voor hen, in het korte
nachthemd, onder de stervende vlam der hangende lampenap.
- Wat is er? vroeg hij glimlachend, want in dit oogenblik zijner
genezing niet kunnende aan onraad gelooven, in het zelfvertrouwen,
dat hem nog nooit verlaten had.
- Alexandros! riep Hefaistion. Zoo de Akarnaniër u genas, vertoon
u dan dadelijk aan de achterhoede, die gisteren voor Tarsos aan
kwam!
- 0, Alexandros! riep Filotas. De veteranen dringen de stad binnen
omdat zij u zien willen, levend of dood. Dood zouden zij u willen bejammeren!
- Maar levend zullen zij u toejuichen! viel Hefaistion in.
Alexandros had een snik van geluk. Hij breidde de armen en in een
ruwe jongensvreugd drukte hij de beide kapiteinen tegen zich aan,
zoo dat hij zijn naakte borst schramde aan Filotas' schoudergesp.
Toen riep hij, met de speeksel-bevochte hand weg vegend het bloed:
- Mijn wapenrok!
Dienaren, schildknapen stortten toe. De lamp doofde, de gordijnen
werden open getrokken; door de ge-opende, smalle tentevensters verschoten de gouden reten dag: zonnestof poeierde eensklaps binnen.
De schildknapen brachten Alexandros de eenvoudige, bruin lederen soldatentuniek; zij schoeiden hem, omsnoerden hem haastig de
kuiten en boden hem den ijzeren helm met den koraalrooden pluim.
En hij stond, niet groot maar forsch, breed, krijgshaftig, met zijn
blijde, schitterende oogen. klaarblijkelijk koning en veldheer, blijde,
omdat hij gezond was, omdat hij zich, als ware het een dag van beslissenden veldslag, zijn Macedoniërs zoû vertoonen.
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Toen stormde hij de tent uit, riep nog, tusschen de gordijnen der
doorgang een jong klinkend "dank!" den Akarnaniër toe. Hem volgden Hefaistion, Filotas, de anderen. Buiten volgden hem zijne wachten. En door de straten van het kamp, die de koning, gedwongen wel
zijn vaart in te houden, om de massa der toe schietende soldaten, om
zijne eigene koninklijke waardigheid ook, thans met bedwongener
stap doorschreed, maakte hij zich weg - aanzwellende achter hem de
drom zijner soldaten met hunne luitenants - naar de Westelij ke
muren der stad.
Reeds waren door de poort aldaar velen der achterhoede binnen gedrongen, in een ongeduld Alexandros dood te weten of levend en het
scheen als een gevecht tusschen de troepen, die de poort bewaakten
en de oproerige, binnen dringende massa's. Tot een kapitein zwaarder gestalte, rijpere trekken - stortte naar Alexandros toe, met
een buldergejuich van geluk en zonder eerbied voor koninklijkheid
hem omvatte in beide armen en hem kustte op beide wangen: het was
Kleitos, die Alexandros bij den Granikos het leven gered had, Kleitos,
de jongere broeder van Hellanike, AleJlandros' voedster en hij riep:
- Koning en Vriend! Ik zal hun zeggen, dat gij leeft niet alleen
a nt zoo zeide ik hun reeds van af de muren maar gelooven wilden zij
niet: ik zal hun nu zeggen, dat gij vertoonen u zult! Laat mij u voor
gaan en volg mij slechts langs deze straten!
Hij stiet een triomfkreet uit van Alexandros en Macedonië en
keerde zich om, tusschen zijne luitenants en de soldaten, die hem
volgden. En door de nauwe straten en sloppen, die hij door ging, was
het als een blijde wapenloop, van zwaar gewapenden bij Olympische
of Nemeïsche spelen. Want de vlakke, lage daken der huizen - als
groezelig witte en grauwe en roze-achtige terrassen) tegen elkander
woekerende, hooger en lager, met hier en daar de meer ronde, eischaalachtige rondten der kleine koepelen, die er boven uit staken zonder te
torenen maar toch met hoogere verheffing - geheel dat rommelige,
zich beurende stadsgewar van mindere wij ken, zéer zacht van tint in
den nog dauwwazig overtogenen, gouden schijn van dien nieuwen, gezegenden dag, woelde en wemelde, onder een niet meer dan parelblauwen hemel, van volk, van de terrassen op klimmend, schreeuwend
en toe schouwend volk. Het was het volk van Tarsos, het mindere
volk, dat zich eerst had verscholen voor den overwinnaar, dat in alle
geval niet was uit gemoord, omdat het niet Perziesch was maar geboortig van daar, omdat het ook telde de slagers, bakkers, warmoeziers,
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water- en wijnverkoopers, die het leger van noode had. Nu, tegen den
hemel, woelde het groezelige volk en schreeuwde en schouwde op één
gedrongen maar juichte en verwonderde zich omdat Alexandros zoo
jong was en zijne kapiteinen, achter hem, zoo jeugdig met hem. Tot
Kleitos bereikt had, in den dubbelen muur van de stad, de poort, van
waar tusschen de muren beiden een trap geleidde naar boven in een
getinde wachttoren, zoo als er velen uit staken, op gelijken afstand,
ruig ros en bruin, tegen het teedere, lichte blauw. En Kleitos liep de
trap op, terwijl binnen de wijde, dubbele poort als een gevecht van
vijanden woedde tusschen de bewakeren en de binnen dringen willende veteranen der achterhoede, dien vorigen avond daar aan gekomen. Of hij leefde, wilden zij weten, Alexandros, de zoon van Filippos, voor wien zij gestreden reeds hadden, en áls hij dan leefde, of zij
hem zien zouden want alleen hunne oogen zouden nu zij gelooven en
niet meer de kletspraat van oude wijven, die wellicht belang hadden te
verzwijgen, dat hij was omgekomen door verraad en vergif op drang
van Dareios, den Pers. En tusschen hunne niet te bedwingen massa's
van voort stuwenden drang en kracht gebaarden woedend Aristoxenes
en Gorgias, hielden tegen de veteranen, wisten nu wel, dat Alexandros
leefde, riepen van krijgstucht, die niet ge-eerbiedigd werd: al hadden
de veteranen ook gestreden onder 's konings vader, zouden zij bevel
durven overtreden? Tot plotseling Kleitos boven op hettorenplat was
verschenen en zwaaiende met de hand kondigde:
- De koning komt! Hij komt!
Toen was het een bijna niet aan eigen verwachting geloovend paroxysme, onder aan den muur van Tarsos. De soldaten schreeuwden
als honger hebbende, bandelooze kerelen, hunne handen krampten
betuigend de lucht in: er waren er, die nóg niet wilden gelooven, die
nog schreeuwden, dat hen Kleitos bedroog.
Maar Kleitos, op het torenplat, met een brik naar de diepte der trap,
had zich gedrukt tegen de tinnen aan, als om plaats te maken. En vlug,
plotseling, onverwachts, trots alles, verscheen de roode veêrenbos
van Alexandros' helm, verscheen hij zelve in eenen, .zagen zij hem,
kónden zij niet meer ontkennen, dat zij hem zagen. Wijdbeens nog,
na de laatste trede, den eenen arm uit gezwaaid, zijn jong, blonde
knapegezicht overrood van stijgende bloed en van blos, zijn bruin
gelok ontkruivende den helmrand, zijn kleine mond reeds open om
de roerige soldaten toe te spreken, een glans van lach en geluk over
geheel zijn wezen, krijgshaftig zijn wat plomp maar hen allen zoo in-
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drukwekkend, soldatesk postuur •••• %ágen %ij hem, de veteranen, de
niet meer twijfelen kunnende soldaten der gisteren-avond aan gekomene achterhoede, ugen %ij hèm allen, ug hem %ijn volk, het volk
van Tarsos en schreeuwjuichte het hem in éenen bulkenden, bulderenden kreet, die geen einde nam, toe. Wat hij %eggen wilde, ging verloren in %ijn eigen blijdschap om %ijn groot geluk: trouwens, %ijn
woord ware r.iet te verstaan geweest. En hij poogde ook niets meer te
%eggen: hij lachte nu, blij, jong, blo%end jong; hij lachte en steeds in
%ijn %elfde houding van overwinnenden knaap, den arm steeds uit ge%waaid in tot %egevierend geb~r verstrakte wijdte en wijd nog even
de beenen, omdat hij vergat de voeten bij elkaär te trekken terwijl
achter %ijn kuiten uit gluurden de koppen, blijde ook, van Hefaistion,
Filotas, Krateros, 'Van de met hem mede maar niethoogermeerstijgen
kunnende kapiteinen, achter elkander de nauwe, steenen wenteltrap
op gestommeld.

IV.
Zoo als geen stad dier dagen %ich breidde onder stralend A%iatische
lucht, lag wijd, vier kant, immens en massief Babylon en wemelde en
woelde van %ijne menigte honderdui%enden. Winterre%identie der
Per%ische Despoten, was %ij de oude stad, wier faam reeds weêrechode
eeuwen lang met den namen klank harer fabelachtige, bijna mythische
vorstinnen en vorsten: Belos, Ninos, Semiramis, Nitokris ••••
Geene stad ter wereld was vergelijkbaar met haar, de trotsche en
aloude, de grauwrosse en okerbruine en violet gouden stad, wie dwars
door haar graniet, bault,marmer en porfier, dwars door vee-beplekte
weilanden en mosgroen, gelig bouwland, binnen hare muren besloten, de heilige Eufrates, %ijne wateren, een stadium breed,
stuwde tusschen steenen wallen, langs terrassen en torens, gewrocht
als door handen van reU%en, %onen van Tubal-Kain. De eenige metropool dier dagen, was %ij, hoe ook eenmaal getuchtigd door Xerxes,
nog steeds het wonder voor wie haar be%Ocht, de glorie, waarop hare
bewoneren bralden. Eenig, scheen %ij eeuwig, reeds eeuwen bestaande en, trots de Per%ische onverwinnaars, onverwoestbaar als de
wereld %elve en het onwrikbare bolwerk geworden van wie beheerschten die wereld: de Koningen aller andere Koningen, de groote Despoten van Per%ië, de heilige Achaimeniden.
De%en vroegen morgen rO%Ïgde %ij, in dauwen dageraad en in door-
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rozigden mist, als het vizioen eener droomstad, die de breede, nog
overnevelde Eufrates met een zacht bruischenden stroom gewaterd
zilver door vloeide. Hare rechte, breede, elkander regelmatig snijdende straten wriemelden van naar de trappen der muren gaande en alreê
op kleurend warrelende menigten, ruischende van stemgedruisch:
mannen, vrouwen en schel schreeuwende kinderen, ruiters te paard
en te muil, draagstoelen in lange rijen, de brons- en kopergetinte
Babyloniërs groot en rijzig in het fraai feestelijk lange, enge, franieomzoomde bonte of blanke mantelgewaad, met de recht gekrulde
zwarte baarden en het kolige haar, gekruifd onder de vilten, veelkleurige hooge mutsen en mijters uit, vallende neêr om de nekken
naakt, allen den langen wandelstok met lelieknop, griffioen- of sperwerkop in de hand; de vrouwen eveneens in eng omsluitend gegespte
slooptunieken, die trokken om heup, dij en boezem, de hoofden omdoekt of sluier-omwonden en allen gesierd met de breede halskarkanten, de breede arm-, pols- en enkelringen; zware geur van rozenolie
en vette cosmetieken van Damascus dreef uit de menigte op en lokte
de zwermen vliegen, nu de zon de nevelen beurde. Plotseling, op een
terras der Hangende Tuinen, laag nog boven deBelischePoortstapelend de boeket van hun groen op immensen pijlerbouw, stak een
massa van palmboomen als verwarde zonneschermen en waaiers de
veêrige bladeren aan schuine stammen tegen de rozige lucht, die
blauwde; beneden, tusschen de pijlers, verslond de kille schaduw
met donkere muilen de menigte .... Verder-op, waar de heilige Toren
van Belos zijne eerst breede verdiepingen met dobbelsteen op -steen
regelmatig versmalde ten hemel toe, stapelden zich hoogere terrassen,
bloeiden er van immense, roode, kelkachtige aloë-bloemen, waartusschen, over de balustraden, de menigte reeds verlangensvol hing te
kij ken of de Koning, Dareios Kodomannos, niet aan zoû rijden ten
legerschouw. Nu de morgenbries op stak, woei het aan van roos- en
tuberroosgeuren, zoel zoet de eerste, zwaar zwoel de andere, en de
zilverasters ontbladerden hare sterretjes boven het water: de albasten
gardenia's, tusschen het gelakte, stijve groen, overvol van bloei kracht,
wrongen tusschen de bazalten stijlen door. Over den Eufrates drongen de barken, smal, slank, lang, allen geroeid naar het Westen der
stad, en vol van feesters, die zongen en riepen, blijde om dra de onoverwinlij ke legers te zien. Alle de bronzen poorten, die met trappen
geleidden naar de rivier, waren, in de wallen, die den Eufrates omzoomden, ontsloten, zoo dat de menigte vrijelij k tot het water toe-
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gang had: daar riepen de gondeliers en prezen schreeuwende hunne
gondelen aan en de schuitjes schommelden tot kantelens toe onder
der instappenden drang.
Ronde bootjes, Armenische - holle, uitgeronde wilgestammen,
met huiden bekleed - en geboomd door de slank staande schippers,
wiegelden vol ooft geladen als volle vruchteschalen over het water,
drongen tusschen de barken door: paars roode watermeloenen, open
gesneden en druipend van sap om de purperen pitten, boden de kooplui in dorst lavende reepen aart of gespleten granate-appelen of reuzegroote, blonde vijgen: uit de barken grepen begeerige handen het
fruit en betaalden met groote, bronzen munten: het was over het op
blauwend water een geweld van door éen warrelende kleur in de
hooger stijgende zon of, plotseling, in de schaduw der immense pijlers
van den Brug van Nitokris, een gedempt en in duister gehuld verschemeren van blauwe tulbanden, schitterende oogen, roode en gele
vruchten, blanke mantels: de Semitische gezichten donkerden in
groene hoofddoeken en tusschen lokken gekruld, die hingen als
druiventrossen: de eerst flonkere eêlsteenen doofden .... En in het verschiet, door de brugpijleren heen te schouwen, gloeide weêr op, maar
verijld in lesten, doorzonden mist nog, al het schettere kleurgebral.
Een zorgeloosheid om den oorlog mengelde met de verontwaardiging, dat Alexandros tot in Cilicië was door gedrongen, als ver kenners
hadden gemeld. Het was te dwaas om aan gevaar te denken en vooral
hier, in Babylon, dacht niemand aan gevaar maar toch, het was verwaten en ongelooflij k driest van dien jongen knaap met zijn jonge
vrienden en zijn oude soldaten nog niet tevreden te zijn met het goddelooze nadeel, dat hij den Koning der Koningen bezorgd had in
Klein-Azië, van den Granikos tot Tarsos toe, om nu wellicht nog
verder te wagen op te trekken. Er zoû nu paal en perk worden gesteld aan Alexandros' verwaande vermetelheid en de Koning zelve zoû
nu den indringer, dien zij een broekje scholden, te ge moet gaan om
hem voor altijd te fnuiken. En de verzamelde legers zouden de Babyloniërs zien voor de muren.
Op de kolossaal monumentale muren, die wijd-om de stad omcirkelden, geraakte dichter en dichter de menigte der duizenden, bestijgend de breede trappen, in de muren zelve gebouwd. Het was als een
van omtrek mijlen lang kasteel, dat in de rondte de stad in een titanisehen gordel omgaf. Zij wekten, de muren, zoo hoog en breed en massief, een indruk van immensiteit, of de bewoneren van Babylon zich
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versterkt hadden tegen de goden en de op stekende, vierkante torens,
hooger dan muren en tuinen, herinnerden aan den Babelbouw, die tot
in de wolken zoû zijn gestegen, tot de eerst paradijzen toe. De sierlij ke karren der vrouwen en der Chaldaiers draagstoelen, op gereden,
gedragen langs de glooiende lanen, die de zwaar looverende sycomoren zoomden - of het nauwlij ks moeite ware geweest te doen
wassen geboomte, koningsellebooglengten hooger dan der aarde
grond - verdrongen zich nu op de muren zelve, over de straten, die er
aan gelegd voor voertuig en voetganger, gingen van muurtoren tot
-toren; rijk gedoste ruiters, ten legerschouw genoode Aanzienlijken,
Magiërs, satrapen met hunne gevolgen, mengden zich in den menschenstroom, die vloeide naar waar een estrade den Koning was op gericht. Het met kristallen kwasten omgeven verhemelte vlamgoudde
als een vuur in de zon; de zware, bont tressige vliegenetten en geknoopte, doorzichtige hangselen rondom den troon hingen van de ellenlange franje zwaar: boven het pavillioen stak een stralende zon, heilig
symbool, omhoog, gevat in een immens rond blok van kristal, dat
flonkerde en regenbooggloeiïngen ontspatte.
De nazomerzon was, alles overstelpend met het zware, zwoele
goudlicht, gerezen tot bijna noenhoogte, toen de, over de Westelijke
vlakte en de daar zich zamelende troepen, op de muren heen en weêr
kij ltende menschenouizenden zich om gejuich en bazuin gedaver
wendden: duizenden plots wendende lijven, duizenden plots wendende oogen, die in blikten de lagere stad. Want het klatere daveren, het
joelende juichen kondigden Dareios aan en de stoet steeg reeds de
hier en daar kronkelende allee omhoog, die naar de muren, naar de
koningsestrade geleidde. 0, welk een schouwspel! Waar toch, waar ter
wereld en in welke stad, juichten de opgetogene Babyloniërs, daar ter
plaats den breeden muur overzwermende, was ooit een schouwspel
mogelijk als hunne trotsche oogen nu zagen, oprollen de laan omhoog,
hier en daar slechts even veronduidelijkt door de koepel-schaduwen
der sycomoren, om dadelijk weêr, stijgende, duidelijker uit te flitsen
in iederen vreemdeling stom slaande verblinding. Babylon, Babylonl
Waar rees er een stad, vergelijkbaar met deze, de breed ommuurde,
de hoog getuinde, de vier kant getorende, de Eufraat-doorsnedenel
Waar heerschte er een koning, vergelijkbaar Dareios Kodomannos,
die daar aan reed, die daar aàn reed op zijn stadig rollenden wagen,
zittend de vorst, op den langen schepter gesteund als op den godenstaf van Bel zelven. Heilig! Heilig! Op zilveren altaren droegen de
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atharvans het heilige Vuur vooruit, de staag kronkele Vlammen, de
goddelijke symbolen van Ahura-Mazda, de levende tongen van het
oer-element, de op aarde door de goden der menschelij kheid gedulde en gegunde goddelijkheid: het Vuur, het heilige Vuur! Heilig,
heilig! Eeuwig en onbluschbaar! De dichte drom der Magiërs, zwaar
van plechtmantels als bejuweelde klokken tegen elkander en massief
schijnende, met de ombaarde, bleeke, ge-extazieerde gezichten onder
de fonkelmijters, open de monden, die zongen de gewijde hymne,
ging voor en om het Vuur. Achter hen, dadelijk, schreden de driehonderd~ vijf-en-zestig Jongelingen des Jaars. Wat waren zij schoon,
wat waren zij allen schoon in Medische, lange, enge tunieken van
karmijn en karmozijn, de gouden leliën aan hunne slapen, de levende
symbolen der goden-gezegende Dagen, de vrome Jongelingen, de gewijde dien knapen van de Zon en als zwegen de Magiërs, zongen zij
hunne hymne, éentonig van steeds zelfden klank, eene litanie van na
der bassen diepsten zang aan vogelengekweel gelijke, zilverzachte
zuiverheid, meer gemurmeld dan uitgezongen, schoon toch telkens
vleug van den valleiwind uit de staddiepte de fijne tonen omhoog droeg
naar de, van de muurhoogte neêr starende, menigte, zich samen plettende tegen de pijleren der balustrade. Zoo zagen zij, achter de Jongelingen, naderen de Zonnekar, de Kar van Ahura-Mazda, door
twaalf blanke rossen van Niza, in flonkerend tuig, getrokken en het
Zonneros volgde den wagen, grooter het edele dier met den trotsch
krommenden, krachtvol gedrongenen nek en de bovenmatig breede
borst dan welke hengst ook uit Niza's stoeterij en met gulden staven
ter hand, in de wit lederen livereien, geleidden de paarden edelboortige
palfrenieren, gekozen om hoogste gunst ...• 0, de cavalarie der twaalf
leenplichtige volkeren, die dan volgden, verschillend van gelaatskleur en haardracht en wapendos: Egyptenaren, Ethiopiërs, Arabieren, Parthen, Chorasmiërs; die van Gedrosia, Carmania, Arachosia,
Margiana, Baktria; Dahers en Massageten: hunne uitgezochtstecavalerie, als een exotische lijfwacht om Perzië's Koning, opzien barend
hunne als sfinxen omhuifde koppen of hunne vermillioen en krijtwit besmeurde spierlijven, blauw glanzend steenkool gelijk of hunne
woest uit ziende rooverkoppen en telkens verschillend hunne schilden, speren, zwaarden, helmen tot het scheen of allen, die strijdbaar
waren ter wereld, uit welken barbaarschen windstreek geboortig,
vazal was en wapenknecht van den Alvorst, Despoot van Perzië,
Dareios Kodomannos.
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Uit de Onsterflijken gekozen - de tienduizend keursoldaten zijner
garde - reed 's Konings van gouden kolders en helmen schitterehde,
nationale lijfwacht hem voor. Welk een schouwspel, de gouden Perzische ruiters, op de ijzerschimmelen of zwarte rossen, de reuzen, de
prachtige mannen, op wie alle de neêr kij kende vrouwen dadelij k
verliefden omdat zij waren zóó mooi en groot en breed en goud, zoo
immens, schitterend op hun groote paarden, zoo onbewegelijk ook in
den parade-rit, zoo star onbewogen en onaandoenlijk de strakke gelaten van trotsche keurkrijgeren, uitverkoren onder de al uitverkorenen, niemand mooier, sterker, onoverwinlijker dan zij, die helden,
zestig, tachtig, honderd misschien! 0 goden van het Blauw Paradijs,
wat waren zij prachtig, wat waren zij heerlijk, de Onsterflijken van
den Perzischen Koning, zij; wat waren zij de verlangde minnaars voor
deze dringende, toe kij kende, verlangende Babylonische vrouwen, die
tot hen riepen en tot hen lokten en bloemen hun wierpen naar beneden toe, die zich reeds gaven geheel aan hunne aanverschijning van
schittersoldaten, geliefd, bemind, aanbeden door allen, 0 die keur
van Perzië's mannelijkheid, terwijl steeds onbewogen, breeder nog in
de maliën hunner gouden kolders, met onontroerbare, strakke gelaten,
vermooid in hunne, den kop omsluitende, punthelmen en metalen
helmsluieren, zij de geweldige, zware rossen deden aanstappen, zonder
op te kij ken, zonder te hooren, als het wel scheen, naar die hun toe
gegooide wulpsche streelwoorden en liefkooûngen, schaamteloos.
Wat waren zij heerlij k, wat waren zij prachtig, deze 0nsterflij ken, te
paard zij voor de andere Onsterflij ken, te voet, die nu volgden, na hen
bemind ook en toe gejuicht, tot verschenen de vijftien Neven des
Konings, gekozen uit vijftienduizend krijgeren van hoogste geboorte
en zóo genaamd, in een uniform van Medischen snit, zoo weelderig
en om lange tuniek ondoelmatig-voor-oorlog, dat zij deden denken,
vooral na de mannelijke, glad geschoren Onsterflijken, aan gebaarde
vrouwen, de armen gesierd met de breede banden, ordeteekenen van
hoogste onderscheiding.
Maar de wapendrageren - zij, die, kwam het te pas, 's Konings kleed
en wapenen hem reikten - omringden onmiddellij k, dragende slagzwaard en boog en pijlenkoker, de koninklijke kar. Het joelend gejuich vereerbiedigde, 'om de hiëratische figuur van den vorst, die zat
op een verhoogden zetel; de eerst overstelpende stortgolf van blijde
gebrul, met het vrouwlijke schrillen er in, om de Onsterflijken, vereffende zich: uit onoplettendheid vielen slechts nog enkele bloemen uit
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de handen der vrouwen neêr. Het blanke zesspan in gouden tuig trokaan de gouden kar, wier wanden waren met de beelden der goden gedreven. Het juk schitterde van gesteent en twee gouden beelden,
voorstellende Ninos en Belos, rezen er uit op ter zijden van een
gouden arend, de wieken ontplooid. In het zacht beminnelijke, nauwelijks barnsteen-bleeke gelaat van den vorst, dat de korte baard,
blauw overglansd, koolzwart omgaf, keken, als de hofzede het wilde,
de zachte oogen onaangedaan voor zich uit. Zijn tuniek van koningspurper, stijf bestikt op de borst met heilig symbool in gesteent,
omviel,opdeschouderen, geklampt, een wijde mantel van vlam kleur,
zwaar uitstaand van goud en op den rug doorwerkt met twee groote,
gouden sperwers, elkander aanvallende met de snebben. In zijn zeer
vrouwelijken gordel hing het even gekromde koningszwaard. De
CIDARIS, gediadeemde tulband, omgaf breed zijne lange, koolzwarte
krullen.
Onbewegelijk hield zijn hand den langen schepterstaf, dien de
Mithra-stier bekroonde.
Hij was heel droef te moede. Te midden van den toeschouwenden,
juichenden drom zijns volks, bij het glorievolle, zegerijke opgaan
langs dien slingerweg, die boven op de muren geleidde, zittende onbewegelij k, starende onaandoenlij k, in de, den zonnegloed terug
kaatsende, goud pracht zijner statie, was hij heel droef te moede. Het
was of hij voor gt:voelde, ook al hadden de Magiërs hunne voorspellingen hem gezegd in zoo duistere woorden, dat zij nauwlijks de ongunstige dingen hem spelden. Door zijn droefheid voelde hij den gekrenkten trots. Omdat Alexandros tot in Cilicië had kunnen door dringen. Nu was de brutale knaap stervende in Tarsos maar een leger van
deugdvolle veteranen was om hem, aan gevoerd door tal van andere,
drieste jongens en wie weet welke moeite hij, de Vorst der Vorsten,
nog hebben zoû met dat zijn wereldrij k binnen gedrongen, Helleensche
gespuis. En hij gevoelde zijn trots gekrenkt maar zich tevens zwak,
zwaarmoedig en hij gevoelde zich droef te moede. Vooral ook omdat
hem gemeld was de dood van Memnon, zijn veldheer, die Alexandros
eerst toch had tegen gehouden bij den Granikos, die Miletos verdedigd had, die Chios en Lesbos op die ellendige Ioniërs had veroverd
maar nu, 0 goden, aan booze ziekte of verwaarloosde wond gestorven
was voor Mitylene!!
In zijn droeven moed, onweêrhoudbaar, keek Dareios om naar de
vorstelijke Vrouwen, die volgden: Sisygambis, zijne hooge moeder
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met State ira, zijne vrouwen zuster, met de jongere Stateira en Drypetis
zijn beide jonge dochterkens en met den kleinen troonprins, Ochos. Zij
volgden, de Vrouwen in hare, met kristallen kwasten en parelen franjes
omhangen gala-draagstoelen, ten legerschouw met hem gaande: om
haar reden hare vele dienstvrouwen schrijlings te paard en de langespeerdragers omsloten den stoet. Het ging alles óp, naar de muren van
Babylon, heel hun allerglorierijke, door de goden gezegende, vorstelijkheid ging óp om van die hoogten de onoverwinlijke legers te zien,
die op zouden trekken. Tegen den driesten knaap, Alexandros, dien
hij, Dareios, niet ernstig ûch een koning kon denken •••• Maar hij bleef
zwaarmoedig, en hij voelde ûch zóo droef, zoo droef te moede ...• Ach,
wien te kiezen, wien te zenden, die Memnon zoû kunnen vervangen,
onvervangbaar hij, de Rhodiër, de edele! Ja, met een opruk zijner
zwakmoedige wil in zich, had hij bedacht zèlve te zullen gaan, Babylon uit, Mezopotamië's vlakte door, naar Tarsos, om met zijne toch
onoverwinlij ke legers aller volkeren, onderdanig zijn schepter , die
Macedoniërs te verslaan, misschien wel op het oogenblik, dat zij
zouden weeklagen rondom Alexandros' brandstapel... Dat Alexandros
stervende was, dat zijn dood Memnons dood zoude wreken, het
schraagde hem nauwlijks zijne wankele ziel, die in hem lag met een
stille wanhoop, als een zwakke vrouw, als eene weifelmoedigheid om
wat komen zoû, schoon nauwlijks voorspeld door de zieners •••• het
schraagde hem nauwlijks, ook al bleef al die innerlijke droefheid verborgen. Dit was Babylon, zijne immense, brallende, pralende, pronkende stad; dit waren zijne slaven, alle deze juichende, drommende
duizenden, dit was alles hèm, met geheel het ontzaglij ke wereldrij k,
dat zijne vaderen van Kyros af hadden gewonnen als hun rechtmatig
bezit, dat hèm nu behoorde, dat hij zoû laten als rechtmatige erfenis
zijn kleinen Ochos, zijn dierbaren kind-zoon, geboren na de twee
dochterkens, die hem Stateira geschonken had, zijn steeds zoo beminde zuster-vrouw, zij zoo schoon nog steeds als geene vrouw ooit
ter wereld geweest was. Maar schoon ook die zoete dochterkens,
schoon ook de kind-zoon, die hij allen beminde, met zijne moeder
mede, als zijn vorstelijk, hem door Ahura-Mazda gegund en gezegend
gezin, om wie zijne tallooze bijvrouwen en bijzitten slechts waren
als bijbehoorende dingen van koningspraal en nauwlijks wezens voor
hem: hij steeds echtgenoot, vader, zoon en vorst, verteederd als hij geworden was door zijn stralend, innig, machtig geluk •••• En toch, en
toch, 0 die zwakte in zich, die vreemde, die vage vrees in zijn despo-
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tenziel - maar die niet was de ziel van een despoot en meer die van
een droomer en man, die waardeerde de lieve dingen, die de goden
hem gunden, méer dan zij de grootsche dingen omvatten konde ....
en toch, 0 toch, deze laatste tijden, deze droeve moed in zich, onzichtbaar, onweetbaar, verborgen voor wie ook zijne oppermachtigheid
omringde!
De Babyloniërs wisten, zagen Dareios' droeven moed niet. Zij
zagen alleen den stoet en hun star starenden vorst, die hooger en
hooger het breede muurvlak genaderd was, waar de verhevenheid was
gericht tusschen twee der wachttorens, donker immens vierkant
tegen de blauwe, middagende lucht. En toen Dareios af stapte, wendden zich de enthoeziaste duizende lijven, wendden zich de duÏZende
oogen van de stad, blokkende massief beneden, doorsneden door de
nu bijna van bark en boot ontbloote Eufrates en eerst hunne blikken
verzadend aan de praal van het koninklijke bestijgen der estrade door
den vorst en de vorstinnen, het troonprinsje in haar midden, stortten
zij daarna in massa's ter andere balustrade en drongen op elkander
om over de Mezopotamische vlakte te zien.
Zij dreef in het waas van nazomerwarmte. Van deze Noord-Westelijke muurhoogte van Babyon was zij te overzien als een wijde, wazige
woestijn met vetre, verre, in bijkans blauwen lichtschemer vervaagde
kimmen. Zij verdreef als een oneindigheid maar die hier, bij deze
stad, bij deze blokmassa van Babylon, haar aanvaQg nam om verderop nooit meer te einden. Wendde het oog aan het blauwe lichtgetril,
nu de heilige zon bijna recht in het zenith stond, dan onderscheidde
het hier, daar, ginds, de palmboomen, schuin langs elkander strevende, met hunne neêr gezegene bladeren maar geheel verdoezeld in den
lichtschemer van azuur en etherglans. Ten Oosten verblauwden de
bergen, heel laag en heel ver, waar achter Medië lag. Ten Oosten
dreef Arabië in een grenzenlooze geheimzinnigheid van niet meer te
raden kimmen. Daar vloeide de Tigris aan, hier de Eufrates: de beide
stroomen kronkelden door de verwaasde oazen in even op glanzende
verzilveringen en omvatten een deel der vlakte: de Medische Muur,
door wiens poort de legers zouden trekken, kanteelde wel als een verhinderende lijn nu, nauwlij ks grauwig blauw tttsschen beide rivieren
maar over hare tinnen zagen wijd de blikken der Babyloniërs uit.
Dan, in een bosch van palmboomen, lag daar - zeer vlakbij, naar het
scheen - Cunaxa, de voorstad. Nog dichter glinsterden in staalblauwe strepen de kanalen, door de koningin Nitokris reeds aan ge-
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legd en die den Eufrates verkronkelen deden, zoo.dat zijne wateren
drie-, vier-, vijfmalen langs uchzelve vervloeiden. Daar lag, een wijde
plas van azuur spiegelend zilver, het meer, dat in het lenteseizoen de
te overvloedige wateren des strooms ontving, zoo dat hij nooit overstroomde en de stad verdronk. En tusschen het meer en de stad lagen
gekampeerd de legers, de onoverwinnelijke legers van den Perzischen
Wereldvorst, van den almachtigen Achaimenide, Ahura-Mazda's
zoon, Dareios Kodomannos.
Die vlakte, deze stad, deze duizenden op de muren, die duizenden
daar beneden voor hare poorten, zij schenen een onveranderbare almacht en onwrikbaarheid, zij schenen een eeuwigheid, zij schenen
niet menschelijk meer en onsterfelijk en onvergankelijk. Hoe broos
ook het waas weefde zijne lichtmazen, hoe hoog ook reeds was gestegen de steeds opgaande zon, hoe ook het eene uur wachtend voor de
Babyloniërs was gevolgd op het andere, nu zij hun Koning, te midden
van wie hem het nauwst behoorden, daar zagen uit schouwen over de
vlakte, onder !tet gouden verhemelte, dat niet te aanschouwen was
om den gloed, die het kaatste, dachten zij dit alles niet anders dan
eeuwig en onvergankelijk. Deze minuut, deze seconde waren de
eeuwigheid zelve en deze Babyloniërs en Perzen, zij waren goden
allen om hun god heen, Dareios, die was Ahura-Mazda en Mithra
zelve, neêr gedaald uit de immense zenithzon, op deze wereld, die
met het paradijs éen was.
Het was een grenzenlooze illuzie.

V.
Beneden de muren, vlak onder het oog van den vorst, waren reeds,
dien vroegen morgen, de palen ingeheid, met koorden in het rond
vereenigd, in welke ruimte juist tienduizend man, vlak tegen elkander gedrild, konden staan. Het was nog de oude wijze, uit Xerxes'
tijd, om de soldaten te tellen: tienduizend man plaatsten zich naast
elkander en vulden een cir kelruimte, de palen werden in het rond geplant om hen heen, de koorden omgaven den cirkel en de mannen
gingen in en uit, terwijl geteld werden hunne tienduizendtallen.
Op de verhevenheid zat Dareios ten legerschouw.
Rondom hem zaten de Vrouwen, met eere en statie.
Want hij achtte hoog zijne moeder, de vorstelijke Sisygambis. Bejaard was zij niet - hij zelve was nog een jonge man - maar geheel
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haar wezen drukte reeds niet meer dan moederlijkheid uit en koninginnetrots, om dien vroegen ouderdom, eigen der Oriëntalische
vrouw. Haar nauw sluitend kleed van koningspurper en vlam kleur,
als dat van den Koning, met de gouden, elkander aanvallende sperwers
ten mantelrug, kleedde haar in een kostbare huls, die stijf van het
benaaisel met symboliesch gesteente stond; de kroonsluier omgaf haar
bleek geel, om hofzede geblanket, gelaat, met de donkere, trotsche,
omschilderde oogen, den reeds ouden, minachtenden mond, het koolzwarte haar, in een nis van, roet robijnen regelmatig bezet, stijf scharlaken gaas; om de slapen heen, laag de diadeem in robijn en reuzige
diamanten; hare reeds oude vingeren lagen stijf van de zware, breede
ringen op hare knieën verstard te schitteren. Zij troonde naast haar
zoon en hij sprak haar telkens eerbiedig toe: er was in hem een groote
liefde voor zijne moeder, hoewel zij hem steeds zeer overheerscht had
en eigenlijk hare andere zonen meer beminde.
Te zijner andere zijde troonde Stateira, Sisygambis' dochter, zijne
zuster-vrouw. Zij was zoo schoon, meenden Perzen en Babyloniërs, als
geene vrouw was. Zij droeg in haar schoot een nieuwe vrucht maar
trots dit aanstaand moederschap, trots hare beide dochterkens en den
kleinen Ochos, die naast haar zat - een knaapje van zes, als een
kleinoodprinsje van juweel - scheen Stateira een maagdjeugdige
koningin. De jonge prinsessen, - Stateira, de oudste als de moeder
genaamd en Drypetis, de jongere - teeder amberbleek - schenen twee
fijne sprokewezens, geschilderd de zoete maagdegezichtjes tot iets
van bloem en vrucht, abrikoos en roos, de kleine, slanke maagdelijven
in de enge, goud doorweven hulzen harer tunieken, met juweelen
haken omspangd. Zoo zaten daar, met het prinsje, de vorstelijke
vrouwen en meiskens om den vorst Dareios heen; wezens zoo sierlijk
en fijn en teer of voornaam, ingeboren trotsch als slechts het zich uit
levende koningsras ze kon kweeken en die zich anders wisten en voelden dan de anderen, dan hare slavinnen, dan zelfs satrape-dochters,
dan alle die nu nog aanrijdende, schrijlings te paard gezetene, van
hare zadels nu af glijdende bijzitten en bijvrouwen, die in een dicht
gevolg in een drom van eunuchen achter en ter zijde van het getroonte zich zetten of schaarden.
De altaren, waarom de atharvans en de Magiërs, waren op verhevenheden, links en rechts gezet, omstuwd door de Jongelingen des Jaars.
En Dareios overwon zijn droeven moed. Hij was wèl verheugd in zijn
,hart, dat zij daar zaten, zijne zeer beminde vrouwen dochterkens en
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de hoog vereerde moeder en hij had nu in zijn zachte oogen als een
glimlach, die uit blonk eén oogenblik door zijns wezens weemoed
heen.
Beneden, over de vlakte, schaterden de krijgsbazuinen. Dat verscheurde in breede sche1.l,.ren met schetterend koperen kreten het
licht-trillende luchtwaas. Goden van het Blauw Paradijs, wat was het
schoon dat te aanschouwen! meenden Perzen en Babyloniërs. Dertigduizend in verguld en zilver ommaliede Perzische ruiters evolueerden voor de oogen oes neêr blikkenden Konings. Dertigduizend,
maar zij schenen wel honderdduizend, om het staäge geschitter hunner
rustingen, om de tallooze, tallooze punten hunner helmen en de regelmatige vonken hunner schilden, die telkens, telkens terug kwamen en
in elkander weêrkaatsten tot zij honderdduizenden schenen. Geheel
de vlakte, in het waas, tusschen de zilverea strepen der kanalen, wemelde plotseling vol van hun machtige, pralende pracht. Wat een
schoonheid, wat een onoverwinlij kheid, die de toeschouwers van de
muren af zagen! Toen lediger de ruiters hadden de vlakte gelaten en
verdwenen, verschitterden, verglinsterden in de richting van Cunaxa,
tusschen de bijna blauw verschemerde dadelpalmbosschages, kwamen tien malen achter elkander tienduizend man voetvolk, zoo
alert en vlug en dapperlijk blij, met de lange bogen en den pijlen koker
ter zijde, de palissadeering binnen, stelden zich op, vulden de ruimte
geheel en gingen op commando weêr uit. Tien malen tienduizend?
Maar zij schenen wel duizend maal honderdduizend, meenden de
reeds van neêr blikken en toeschouwen en meê tellen moede Babyloniërs en Perzen, verrukt om het leger, het onoverwinlij ke, dat Alexandros zoû fnuiken gaan. Zie, de Bar kanische cavalerie daverde aan tweeduizend slechts? Zij schenen wel vijf-, wel zes-, wel zevenduizend! - met hunne dubbel snijdende bijlen en hunne zeer lange,
langwerpige schilden: tienduizend - of meer? - man voetvolk
volgde hen. De Armeniërs, veertigduizend man voetvolk, zevenduizend man paardevolk: het was zulk een dichte drom, dat te schatten
niet mogelijk meer was, vooral omdat dadelijk volgden de Hyrkaniërs, duizenden, duizenden allen te paard en dan de Derbiken, allen
te voet, barre Noordelijke barbare-typen, reusachtig in hunne berevellen, die getuigden van de steppen om de Kaspische zee, waar deze
volkeren woonden: een woud hunne ijzer-gepunte pieken, een woud
hunne in vuur geharde, lange lansen, grillig fantastiesch gedragen als
zonder tucht en zij schreeuwden, bij hunne woeste, de vlakte over-
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weldigende fanuzia en oOl'logsdansnaar den Koning op en zijne glinsterende, hun van omlaag godwezens, peri's toe schijnende weeldevrouwen, die hem omringden met het troonprinsje, het kleine godeknaapje,
het kleinood-kind van juweel, tot hun woest heroïesch gebulder op
donderde naar de muren en de torens van Babylon. De Babyloniërs
vooral waren in vervoering om hen: hunne eigene overbeschaafdheid
aanbad deze primitieve woestheid als van barbaarsche oerwezens, die
hen schokte met wellust in hunne emotie-moede zielen. Na de Onsterflij ken te hebben aanbeden, aanbaden de toeschouwende Babylonische vrouwen de ruwe Derbiken, de ruige Hyrkaniërs. En zeer
verrassend na deze overweldiging waren de dertigduizend Grieksche
huurlingen, plots verschijnende als blanke, in brons en leder uitgeruste athleten, allen zeer jong en mannelij k, stappende-aan gedrild,
maar willende, na de in berebont ruige Barbaren, ook hun deel van
toejuiching dier vrouwen en wandelstok dragende mannen en daarom
bij den snellen marsch naar hen op kij kende en tot hen toe lachende
met een lach van vele roode monden en jeugdige oogen, die hun de
harten deed winnen ••••
Nog niet gekomen - want overhaast was deze legerschouw uitgeschreven - waren de verre Baktriërs, de nog verdere Sogdiërs, Xatriërs, Indiërs ••• Maar zij waren toch onder weg? Welk een volkeren,
schatplichtig den schepter der vorsten, welk een legers, evolueerende
in die wijd breidende vlakte en dan zich geleidelijk-aan verliezende in
de verschieten der Mezopotamische woestijn, langs de kanalen, tusschen des Eufrates' tallooze kronkels, tusschen de in te veel licht gedrenkte en in te veel waas verazuurde oaze's van palmen en sycomoren en vijgeboomen! Wat een ongeziene macht: was zij wel noodig om
den kwajongen Alexandros - zoo hij nog leefde, maar stervende was
hij! - om zijn legertje uit Cilicië weg te jagen? Zoo bralden tegen
elkander op de wandelstok dragende Babyloniërs, de eng lang tunie kige
Perzen, terwijl op zijn troon tusschen de Vrouwen, Dareios, nu in
vervoering, was op gestaan. Omringd van zijne veldheeren, verwanten,
satrapen en gunstelingen, na de aanschouwing der onmetelij ke legeren, die de zijne waren en bij welke zelfs de legendarische zijns voorvaders Xerxes niet halen konden omdat de zijne waren gedrild met
nieuwere tucht, waarbij de zweep niet telkens te pas kwam, zoodat de
soldaten zich man voelden en mensch en niet enkel meer slaaf en voort
gezwiepte mizerabelen, gevoelde zich Dareios Kodomannos in een
extaze van blijden moed verheerlijkt, of geheel zijne droeve stem-
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ming was op geklaard als een grauwe mist in zonnestraling. ,,0,
Ahura-Mazda! stamelde hij bijna hoorbaar maar toch in zich; dank,
dank voor deze glorie, deze wereldmacht, deze onoverwinlij kheid, deze
goddelijkheid op aarde, waarmeê ik tegen alle vleeschwordingen van
slechte Daêva's en booze Drukhs in mijn rijk ten strijde zal tijgen!"
En in een onweêrhoudbare ingeving beval hij Charidemos voor zich
te voeren.
Charidemos, de Atheensche veldheer, door Alexandros verbannen,.
werd voor den Koning gevoerd. Wat hij ook verraad tegen Alexandroshad willen plegen, hij was thans de, wel te Babylon ge-eerde, banneling maar wiens ziel in die ballingschap verbitterd was en ver kwijnde.
En Dareios vroeg hem, trotsch lachende:
- Zeg mij thans met een eerlijk hart en een eerlijke tong, 0 Charidemos: meent ge wer kelij k niet, dat ik de macht zal hebben uw vijand,
den knaap Alexandros of, zoo hij niet meer leeft, zijn legers te tuchtigen en te verjagen?
De Athener keek somber ter zijde.
- Spreek! drong de vorst.
- 0, Koning der Koningen, mompelde de Alhener. Laat mij liever
niet spreken.
- Waarom niet?
- Vraag liever wie u omringen: uw schitterende neven, uw satrapen: zij zullen u beter antwoorden.
- Gij zult mij zoo goed antwoorden als zij zouden doen! Maar ik
vraag hen niet: ik vraag u.
- Vraag mij niet, 0 Koning en duld, dat ik zwijg!
- Spreek, zeg ik u!
- Mijn mond is bitter van het alsem mijns harten en ik ben geen
vleier geboren.
- Zoo spreek uw bitter woord en laat het niet dat eens vleiers zijn:
ge kunt toch niet twijfelen aan mijn macht?
Charidemos' grijns was droef en smartelijk. Hij zeide:
- Het is juist, dat ik wèl twijfel. Welaan, ik wil u de waarheid
zeggen, want later zoû dit noodeloos zijn. Deze legers, - hij wees die wij daar zien trekken in deze stralende zon, over deze meer en
meer van licht en waas gouden en blauwe vlakte, naar de kimmen van
Mezopotamië toe: deze legers, die gij, 0 Koning, morgen zult volgen,
met alle de uwen, met uw zoon en uw moeder, met uw zuster-vrouw
en met uwe dochteren, in zekerheid van triomf, deze legers van alle
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de volkeren, die uw schepter onder zijn zwaai verzamelde, zij zijn
onoverwinlij k voor wie dadelij k de minderwaardige buren aan uwe
grenzen zijn en reeds hen te aanzien alleen wekt dier schrik. Zij zijn
schitterend van pracht en van goud en wie ze niet zag, zoû ze niet
zich kunnen verbeelden. Hunne werkelijkheid overtreft a1len droom.
Maar záagt gij het leger der Macedoniërs?
Dareios, verbleekende, zweeg en staarde in Charidemos' oogen.
- Zaagt gij het leger der Macedoniërs? Welnu, KOhing, gij zult het
zien. Gij trekt het te gemoet. Prachtloos en zonder een glimp van
goud aan rusting en wapenen, schijnt het een horde van slordige,
smerige soudenieren bij den eersten blik. Niet jong zijn de veteranen,
die dienden reeds onder Filippos maar gehard zijn zij als niemand.
Jeugdig is Alexandros en jeugdig zijn zijne veldheeren maar Parmenion is een geducht generaal. En die ijzer-gehelmde, geharde soldaten, met hunne plompe pieken en gedeukte schilden en doorzweete
lederen kolders om mannelijven, wie nooit verfrischte éen geurdrop
van Arabië of Syrië, zijn onverwrikbaar van kracht en massa. Zaágt
gij, Koning, ooit Alexandros' falanx? Welnu, gij zult hem zien. Man
tegen man, piek bij piek, vlak tegen elkander gedrukt als uwe soldaten in gindsche omheinde ruimte stonden, ten einde geteld te worden,
zoo naderen zij, zoo blijven zij, zoo strijden zij, als éen ontzaglijk
wapen in de hand van hun veldheer. Zoo volgen zij hunne standaards,
zoo behouden zij, naderende, strijdende, hunne slagorde. Wie tusschen hen ook valt, dichter sluiten wie niet vielen, aan. Zij blijven als
éen levend blok, aandachtig gehoorzaam aan ieder bevel: zij maken
front, zij zwenken links, zij zwenken rechts, zij keeren om en weder
om en 0 Koning, zij blijven éen blok, éen onwrikbare massa. En denk
niet, dat zij om goud of zilver zoo strenge tucht gehoorzamen. Zij zijn
geschoold in een school van ontbering. Zij slapen op den rauwen
grond. Het minste voedsel is hun eetbaar nog. Zij rusten de nacht niet
uit. Gehard zijn zij tot ijzer en rotssteen. Geloofd gij dan werkelijk, 0
Koning, dat die Thessalische ruiters, die als Kentauren zijn, dat dat
luchtsnelle Aitolische voetvolk, die onfeilbaar spies werpende Argiven, die argyraspiden, armelijk van zilverbeslag op hun schilden maar
onverjaagbaar rondom Alexandros, á1 die ijzeren en rotsharde kerels,
verslagen kunnen worden door de slingersteenen en pijlen uwer
zwierige infanterieën of door de in vuur geblaakte lansen van uw
woest uitziende maar ongedisciplineerde Barbare-volkeren? 0 Pers,
o groote Pers, zijt ge dan nog niet wijs geworden sedert Xerxes?!
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Overwinnen kunt ge alleen met mannen gelijk aan die zij zijn: neem
á1 het goud en zilver, dat ginds over de vlakte schittert aan rusting en
wapenen uwer praallegers en huur er meê wie u werkelijk de zege
kunnen behalen!
De Koning ziedde in drift en woede op en zijne neven, satrapen en
gunstelingen hem aan hitsende, keek hij hen in de gelaten als wilde hij
lezen in dier uitdrukkingen wat hij zoû doen met den beleedigenden
aterling Charidemos. Toen hij plots den blik zijner moeder ontmoette.
Op gestaan, was zij genaderd, waren de Perzische grooten voor haar
geweken, had zij geluisterd achter den mantelsleep en den rug van
haar zoon. Hij zag haar, de handen, trots hare vele ringen, geklampt
van woede, hare omschilderde oogen, van woede ook flitsende en hare
beleedigde majesteit lijnde hare wraak willende silhouet uit met de suggestieve kracht, die Dareios altijd had overheerscht en die hem den
oorlog eigenlijk had doen uit lokken. Hij zag Sisygambis diep aan en
hij vereerde haar, achtte zijne moeder heel hoog en hoewel haar oude
mond in het van woede-oogen flitsende gelaat, omgeven van het
scharlaken, robijn-bezette sluiergaas, hem geen ènkel woord zeide,
sprak hij uit haar eigen stilzwijgend bevel:
- Worgt dien man en smijt hem neêr van de muren!
Zijn uitgestrekte arm beval; zijn lange, dunne schepter trilde als
een riet in zijne fijne, zenuwige vingers. Officieren bevalen. Twee
beulen - mede gaande in iederen stoet, opdat steeds zij tegenwoordig
waren - naderden en omvatten. Charidemos' keel in den klink hunner
vierkante vuisten. Onder de ginds toe-schouwende Perzen en Babyloniërs stegen luide kreten uit van belang en afgrijzen: alle de lijven,
alle de oogen wendden naar het getroonte, waarvoor die plotse terechtstelling plaats greep. Om zoo plotsen drift van Dareios, anders
%00 zacht van gemoed, dat geen noodlooze wreedheid duldde, verbleekten zijne neven, zijne satrapen, gevoelende, dat ieder van hen zoo
om des Despoten gril èn wil eindigen kon op zijn beurt.
Maar de beulen hadden den reeds in hun breeden vinger klamp gestikten Athener los gelaten en grepen het lichaam aan en wierpen
het met een huiverwekkenden zwaaiboog in den afgrond, beneden de
muren: de laatste, na den legerschouw, zich verwijderende ruiters,
keerden zich op hunne paarden in hevige ontzetting om. Toen, dadedelijk, doorkliefde Dareios een smartelijk berouw. Waarom, 0 goden,
waarom had hij dit zoo snel bevolen, waarom hadden zijne officieren
%00 snel de beulen ontboden, waarom hadden zijne beulen zoo snel
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zijn driftig bevel uitgevoerd!? Bleek, vergrauwd van ontzetting
hij ook nu, om wat hij had kunnen bevelen en om wat zijn bevel had
uit gewrocht, in ènkele seconden van niet door milde menschelijkheid bedwongen noodlottigheid, naderde hij, langzaam, bijna met
aarzelende stappen, de balustrade. Hij tastte als met den schepter den
grond, zijn zware mantel ruischte hinderlijk knisterend achter hem
aan en eindelijk genaderd, keek hij, voorzichtig, als bang om te zien,
in de diepte. Daar lag het lijk en wie daar waren onder aan de muren
- veel mindere volk, de poort uitgedrongen; de laatste nog niet weg
gemarcheerde afdeeling der Grieksche huurlingen - keken verrast
en ontzet allen op en in de oogen bijna van hun neêr turenden vorst.
Toen trok Dareios zich achter-uit. Zijne eunuchen regelden reeds
den terugtocht van den ingewikkelden hofstoet achter de Magiërs, de
atharvans met de altaren, waarop het heilige Vuur, achter de reeds
zingende Jongelingen des Jaars ..•. En zóo grauwen zoo bleek was
Dareios gelaatskleur getaand, zoo bijna angstvol vragend dwaalden
zijne verwezen oogen naar de Vrouwen, die hij zoo lief had - koningin en beide dochterkens en die, ontzet ook, hem als niet begrijpende
aan staarden, terwijl het prinsje, een nieuwsgierig kind, naar de balustrade liep om te zien maar nog tijdig door s vaders bevende hand
weêrhouden, - dat Sisygambis, zich hoog richtende, duidelijk
hoorbaar zeide:
- Recht geschiedde volgens t s Konings wil!
Toen herwon zich de Koning en langzaam volgde hij de ceremoniemeesteren, terwijl de stoet zich regelde en de drommen der menigte
met luide woorden de breede muurtrappen neder zwermden ...•
t

t

VI.
Dien avond, in het koninklijke paleis, regelde Dareios, na raadpleging met zijn grooten, twee benoemingen: die van Thymodes, den
energieken, jongen Helleen, tot bevelhebber der Grieksche huurtroepen en wie de Grieksche troepen, tot nu toe had aangevoerd, Farnabazos, tot bevelhebber van de troepen van Memnon. In rouw was
diens weduwe, Barsina, dochter van Artabazos en uit het geslacht der
Achaimeniden, dien dag in het paleis gebleven en hare weeklachten
en die harer vrouwen, hadden de steenen zalen en galerijen vervuld en
schril had zij uit geschreeuwd, dat zij minstens eischte het lijk des
gemaals, om het de eere der dooden te geven. Toen Dareios en de
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Vrouwen ten paleize na den legerschouw waren thuisgekomen, waszij
hem toe getreden en had zij, tragiesch, de haren verward en in verscheurde kleederen, gewaarschuwd in schrille woorden, dat deze dag
een noodlottige was, onheil spellende, omdat de dood baars gemaals
bekend was geworden dezen dag van den schouw der legeren, die
Alexandros moesten vernietigen. Maar Sisygambis had haar pogen te
doen berusten en haar over gehaald morgen met den Koning en met
de koninklijke Vrouwen ten oorlog mede te tijgen, in wraak over Memnons dood: niet meer dan een snelle schermutseling zoti de oorlog
blijken te zijn: Alexandros'leger in de vlakte van Mezopotamië, zoû
door de Perzische heirwacht worden verpletterd; hijzelve, de drieste
knaap, vermoedelijk, was reeds gestorven, als de laatste verkenners
waren komen melden: zoo had hij geboet met vroegtijdig einde voor
den dood van Memnon, den edelen Rhodiër, dien zij allen zóo bemind hadden en ge-eerd. Toen brachten hare vrouwen de ontroostbare Barsina te bed en over het immense, zwaar blokkige, vierkant
getorende winterpaleis zeeg de rust van de nacht, donkerende over
Babylon ....
Dareios werd, badende in zweet, wakker. Hij richtte zich op met
een schok en zag verschrikt om zich rond. Het vorstelijke slaapvertrek, wijd wijkende met de blauw glazurige tichelwanden en de zwart
verdonkerde, eeuw-oude, cederen zoldering, was doorspookt met allervaagsten schijn van maan, die uit het steenen, zich naar boven versmallend raam door den blauwen, wind-bewogen voorhang heen,
schemerzeefde. Dareios was op gestaan en rillende sloeg hij den witten
kaschmiren mantel om, die sleepte van een zetel. Zijn bevende hand
tastte uit en greep een albasten lampe-nap, aan wier tuit nauw meer
vlamde de stervende, gele tong: hij spilde daarbij de olie voor zijne
voeten. Toen opende hij met bronzen sleutel een kleine, bronzen
deur en liep een lange galerij af. Door drie ramen van steen, zich naar
boven versmallende, zag hij in de diepte den Èufrates en de maan overtogen blokkenmassa's en de verijlende lijnen der stadsgezichten. De
maan, door het dauwige nachtwaas, vergleed achter den toren van Bel.
Hij, rillende, den mantel van zijn schouderen sleepende, de lamp voor
zich uit gestrekt in het slechts vaag mane-doorlichte duister, liep met
angstige oogen, gebogen, langs de gebaarde, gemijterde, gevleugelde,
manhoofdige stieren, die als versteende, goddelijke wachters uit
stonden, gehouwen in hoog reliëf uit den wand, de antieke, heilige
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spreuken in Assyriesch spij kerschrift op steenen tafelen gevat tusschen
hunne mythische vormen in. Toen opende hij een deur, gelijk aan de
eerste en riep:
- Stateira!
De stem eener vrouw, gewekt, antwoordde in verrassing:
- Mijn broeder-gemaal? Dareios!
- Vergeef mij, dat ik u wekte, mijn zoete vrouw!
Zij was op gestaan en tusschen den mist der blauwe voorhangen
van het bed, die vielen gevlochten, geknoopt, met de lange, zilveren
franjes haar ter %ijde, daalde %ij de trede af. Zij zag zijn onrust. Zij
dacht aan moordenaren, door Alexandros gezonden. Zij slaakte een
kreet maar hij sloot angstig haar in zijn armen. De lamp viel uit zijn
hand, spilde de laatste droppen, lag gebroken over het kleur-doorwemelde, Babylonische tapijt, in een reuk van rookerigheid en %Waren
oliegeur.
- Roep niet! riep hij. Er is niets om de wachten te roepen! Ik heb
alleen gedroomd maar zóo verwarrend, dat ik niet weet wat te gelooven!
Stateira klemde hem vast in haar armen. En %ij zeide:
- De droomen om%wèrmen ons dezer dagen! Wát willen %ij ons
konden? Geen der Magiërs, wiens duiding mij voldoet! Het is of %ij
ons verzwijgen .... En toch, in de heiligheid der atmosfeeren, die de
droomen weven en soms na zich laten, zwevende om ons heen en in
ons, klaren voor mij op de gunstige teekenen!
Zij trok hem naar het bed, deed hem zitten en zag hem vragend
aan. Hij begreep: hij vertelde haar zijn droom.
- Ik zag het Macedonische kamp; het was als verheerlijkt in een
stralenden gloed!
- 0 Goden des Lichts! In een stràlenden gloed? En het onze niet?
- Neen, en ik zag Alexandros: hij naderde en hij droeg mijne kleederen, mijn koningspurper en mijn vlamkleurigen mantel met de
gouden, snebbevinnige sperwers.... En te paard reed hij over de
muren van Babylon en toen ....
- En toen, 0 mijn broeder-gemaal??
- Toen verdween hij .... met het paard .... in een wolk en een glorie!
- De Magiërs zullen verschillende duiden is geven! Het kamp in gloed
kan het Macedonische kamp zijn in brand .... Het Per%ÎSche gewaad
kunt ge verkeerd hebben gezien: droeg Alexandros niet in plaats
van vlam kleur en koningspurper het kleed van een Per%ÎSchen slaaf?
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- 0, Stateira, hoe zoû ik zoo mij kunnen vergissen in mijne waarneming van den droom! De stralende gloed kan de hèm gunstige uitslag
zijn van zijn vermetele pogingen en dat hij droeg mijn koninklijk
kleed kan beduiden, dat hij koning %al worden .... van Perzië!!
Zij omklemde hem vaster met een angstigen kreet: zij voelde hem
nat van %Weet, zij %ag hem doode-angstig staren in hare oogen met zijn
verwilderde oogen. Teeder, met een slip van hare lange mouwen,
met hare lange haren, wischte %ij hem het voorhoofd, zeide hem nu
teedere woorden, berustigde hem in hare armen met: neen, neen, en
dat hij niet denken mocht zulke ongunstige dingen en niet geloo.ven
zulke booze droomen, door een zwarte Drukhs uit onderaardsche
duisternissen gezonden.
Maar, haar klemmende, stotterde hij, bijna onmachtig van angst:
- Ik herinner mij mijne slechte ingevingen .... uit de eerste dagen
mijns heerschens. Ik heb de scheede van het Perzische zwaard toen
doen smeden naar het voorbeeld van het Grieksche, ook al was gebogen het onze, recht het hunne: steviger, forscher scheen mij hun
scheede, zelfs al boog ik het naar onze rondere kling. En de booze
Chaldaiers voorspelden er om booze dingen ....
- Ik weet, ik weet! suste Stateira, hem streelende aan de slapen.
- Zij dorsten voorspellen, dat Perzië ten deel zoû vallen aan wie
ons gaven de nieuwe scheede!
- Mijn broeder en mijn gemaal! Mijn heer en mijn vorst! suste
Stateira. Ikweet! Overdenk niet altijd hunne booze voorspellingen en
duidingen! Zijn zij niet menschen als wij, onvolmaakt, al meenen zij
ûch steeds door de goden be%Ïeld! Be%Ïtten zij niet de hartstochten,
als wij, die verdwazen en dwalen doen? Gunstig %al wie de Waarheid
kan weten, uwe droomen duiden, mijn vorst, al weet ik ook niet wien
u aan te wijzen onder onze wijze mannen, 0 mijn Dareios!
Zij rees op, zij dwong hem te rijzen. In hare omhelzing, of de schemering der kamer, trots haar hoopvol zeggen, haar benauwde, voerde
zij hem naar het raam. Rukte den !>lauwen voorhang ter zijde.
- Adem de frischheid der nacht! zeide zij en glimlachte zoet.
Zij hielden elkander omarmd. Zij %agen uit. Links wendde de
Eufrates, in vervloeiingen van zilver en vervierkantte tusschen steenen wallen met een zilverwaterige, breede gracht om het paleis. De
stad blokte in den maneschijn, immens vizioen, verschemerend naar
wazige verschieten toe. En dadelijk, rechts, rezen deTuinen:de breede
treden geleidden van boomzwaar terras tot boomzwaar terras; de ba-
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lustraden stapelden hare massieve pijlerrijen met trapsgewijze verhoogingen; een geurenzwoelte van rozen en tuberozen woei aan en om
het weg-trekken van den voorhang, verschrikten de sluimerende
duiven, de steeds hier welig tierende vogels van Semiramis en vlogen
om in een blanken, dwarrelenden nevel van even aangezilverde vleugelslagen. Zij zetten zich weêr, lieten de wijde lucht vrij en alles was
kalm in een onmetelijk zwijgen en een onmetelijke rust, verheven
boven de onmetelijke stad. De eerste herfst koelte woei.
Stateira, in Dareios' armen, glimlachte hem toe. En zij zeide, wijzende naar Babylon:
- Zie, hoe kalm de stad is en de nacht! Ik voel het eerst na de
warme dagen deze frischheid mij tegen waaien! Koelt zij u ook niet de
slapen, mijn lief? Zie de maan: zij is wassende en als onze legers de
drieste Macedoniërs zullen treffen, zal zij rond zijn, de heilige, gehéel
en vol, als een granaatvrucht en het gunstige teeken ons spellen. Het
is niet mogelijk, dat het onheil geschieden kan; het is niet mogelijk,
dat onze goden ons niet zouden bijstaan. De booze droomen trekken
voorbij en zorgeloos zullen de dagen elkander weêr volgen eer ik mijn
dochter gebaard heb ....
- Geen zoon, Stateira ....
- Neen, geen zoon. Ik wil naast Ochos geen zoon. Ik wil geen nijd om
den troon tusschen broederprinsen. Ik wil een klein speelgenoote
voor mijn dochter kens, Stateira en Drypetis. Ik wil een zoet geluk tusschen wie mij lief zijn •••• Het wás er, nog dezen zomer, deze lente, in
Persepolis. 0, onze prachtige zomerstad, 0 onze schoone zomerpaleizen, wij hebben ze dit jaar zoo vroeg moeten verlaten niet omdat de
Noordewinden zoo vroeg reeds bliezen van af de Hyrkanische zee
over de Medische vlakte. Om den dreigenden oorlog verlieten wij
Persepolis, 0 mijn zoete, beminde zomerstad! Wanneer zie ik haar
weêr? Droomen, droomen?! Heb ik ook niet gedroomd, dat ik Persepolis zag in een stralenden gloed, zoo als gij zaagt Alexandros' kamp?
Wát beteekenen droomen, wát beteekent de stralende gloed? Vuurramp of glorie? Mijn heer, mijn zoete broeder en mijn gemaal, ik wil
niet aan die dingen meer denken; mijn lief, morgen trek ik mede met
u, vol hoop, vol onoverwinlijke hoop ...! Maar nu, rust mijn lief en dat
van u wijken de sombere gedachten ••..
Zij voelde in hare handen of zijn eerst zoo brandende hoofd
gekoeld was door den wind en door haar troost. Langzaam, trok
zij den voorhang toe. De duiven fladderden op en teekenden over
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het gordijn hare vluchtige schaduwen. Hij voerde haar naar het bed.
- Liefste, eerbiedigen wil ik uw dragende lijf, zeide hij, toen zij
zich strekte, in den verblauwden kamerschemer, achter de blauwe
voorhangen, gevlochten, geknoopt, waaraan de glinsterzilverige
franjes sleepten.
Zij omhelsde hem inniglij k. Toen, vergeten, zocht hij de lamp,
werd zich bewust, dat zij gebroken lag over het vloerkleed. Het was,
als zoo veel, een boos teeken maar hij wilde er haar niet opmerkzaam
op maken. Hij zag de omlijn der kleine, bronzen deur wel schemeren.
Hij duwde haar open en sloot haar, zacht. Door de lange galerij, waar
verschuind was de manegloor, langs de manhoofdige, gewiekte
stieren, ging hij terug, in zijn sleependen, witten mantel, loom, onwillig, niet wetende meer wat te hopen, te vreezen ....
Toen, op zijn bed, sliep hij dadelijk den zwaren slaap, dien de
zorgen als booze geesten doorspookten.

VII.
Alexandros, geheel hersteld, vertrok met zijn blijde leger uit Tarsos,
vol hoop, vol verwachtingen allen in de toekomst, in dat te overwinnen, te overweldigen, ontzaglijke Azië, in de gouden kimmen van het
Oosten, tot welke Dionysos eenmaal in zegetocht was getogen, tot
welke ook Alexandros tijgen zoû. Als met een vreugdevolle rit en
wandeling van geluboekers marcheerden en reden de troepen tot
Anchialos, aan zee, de eenmaal machtige, Assyrische stad, immens en
verlaten, half ruine, uit de antieke tijden van Sardanapalus, die haar
gebouwd had. De kolossale fondamenten lagen bloot, de in een brokkelende muren waren nog massieve stapelingen en tusschen de magere palmboomen, tegen de wind-doorblazene herfstlucht aan, die
nog zomerblauw was, maakte de, slechts door wilde, vluchtendevagebonden en zich verbergende roovers, bewoonde ruine-stad een onontkoombaren indruk van vergankelijkheid der door den mensch geschapene dingen. De Macedoniërs liepen met ontzag geslagen door de
ruïnes rond, stonden dan stil voor het vervormeloosde grafmonument
van Sardanapalus, dat hij zich gesticht had, waar hij niet was begraven. Een tolk vertaalde Alexandros en zijn veldheeren de Assyrische
verzen in spij kerschrift:
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Sardanapalus, zoon van Anacyndarax,
Bouwde Tarsos en Anchialos.
In éen dag.
Voorbijganger, ga uws weegs, eet, drink en •••• :
Al het andere is dit waard!
Het beeld van Sardanapalus, verminkt, maakte nog een zorgeloos
gebaar van geringschatting met gebrokene vingers en zijn raad eindigde met het obscene woord uit den volksmond en omdat de wind de
zanden op joeg, over de half weg gezonkene steenmassa's, scheen het
bijna, dat de Assyrische vorst gelijk had gehad ....
Toen trok Alexandros naar Soli, aan zee eveneens, nam de stad,
der bevolking opleggend milde schatting van tweehonderd talenten.
En hij onderwierp zich alle verdere bergstreken van Cilicië in
zeven dagen met niet meer dan drie zijner falanxen, boogschutters en
lichte-spieswerpers. Terug in Soli, waren het de feesten ter eere van
Aiskulapios, die Alexandros genezen had. Er was de fakkelloop, die
Alexandros zelve geleidde. En het scheen of enkel buitensporig geluk
en onvergankelij ke gunst der goden niet alleen zijn eigene daden maar
ook die zijner achter gebleven kapiteinen toe viel. Boodschappers
kwamen hem melden, dat Halikarnassos, de sterke vesting, die Orontobateshardnekkigden Perzischen Koning had willen behouden, gevallen was voor den drang van Asandres en Ptolomaios, dat ook het
eiland Kos in hun macht was, dat de geheele, nog weêrstrevende ZuidWestelijke kust en archipel van Klein-Azië in Macedonische handen
viel.. .• Getwijfeld had Alexandros bij zijn ongeduldigen voortdrang,
Groot-Azië binnen, wel nooit, maar nu toch verwezenlijkten zich die
verwachtingen! Hooger vlamden de brandende vizioenen van aanstaande wereldmacht voor hem op: de ongelooflijkheid zoû waarheid
worden. Hij zoû Azië hebben, geheel Azië, dat de verre, wijde wereld
was, waard te overwinnen: hij zoû de overwinnaar der wereld zijn als
Dionysos geweest was!
Andere boodschappers, naar het Oosten deze in verkenning gezonden, kwamen in vervoering melden, dat zij Dareios en zijne legers
hadden gezien. Op trekkende, in ontzag wekkende drommen, van uit
Me2:opotamië, waar de2:e Alexandros - dien 2:ij eerst dood hadden
gewaand! - te vergeefs hadden gewacht. Zij lagen nu, de Perzische
strijdmachten, onoverûenbaar, gekampeerd in de Syrische vlakte.
De teleurstelling, dat Alexandros leefde, was groot geweest. Maar dat
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nu toch zijn leger draalde verder op te trekken, sterkte de Perzen in
de meening, dat de Macedoniërs bibberden van angsten om hun overmoed, die hen zoo ver reeds gedreven had, en dat zij de vlucht terugwaarts beraamden. En de verkenners deden de fabelachtige verhalen.
In een nooit geziene weelde, waarbij zelfs wat de annalen van anderhalve eeuw her over Xerxes' praalzucht verhaalden, nietigheid was en
verbleekte tot armoê, waren de Perzische legers uit Babylon getogen,
vergezeld van tallooze Magiërs en het heilige Vuur - op zilveren altaren door tal van atharvans gedragen - vergezeld van de driehonderd-vijf-en-zestig Jongelingen des Jaars, - onstrijdbare, den Perzischen god gewijde knapen, - vergezeld van heilige karren der goden
en paarden der goden, alles en allen blinkende en blakende van goud
en kostbaar gesteente, vergezeld van de vorstelijke Vrouwen, des
Konings moeder en zuster-vrouwen beide dochteren en kind-zoon en
andere prinsessen en bijzitten, dienvrouwen, eunuchen, in wagens, in
draagstoelen of zelfs, als Amazonen, maar onstrijdbaar toch, te paard,
vormende een hofstoet, zoo omslachtig, zoo belemmerend, zoo bezwarend den gang der infanterieën en cavalerieën, dat de verkenners~
die zich als overloopers hadden voor gedaan, eerst de hun gedane verhalen niet hadden willen gelooven, tot zij met eigene oogen hadden
gezien: de groote, vorstelijke tentenstad van zijde en stof van Damascus, van Babylonische tapijtwerken en voorhang, terwijl Dareios
Kodomannos zelve was aan gereden, gezeten in meer een gouden praalwagen dan strijd kar, en hun van verre was toe geschitterd als een god
in een gewaad van goud, den gouden glans af stralend van alles: van
de wapenen, het breede tuig der paarden, de wielen der wagens, elke
helmpunt of beukelaarnavel! Wel ontzagwekkend was de forsche
cavalerie, waren de Onsterftijkeni wel ontzagwekkend waren de Barbaarsche legermassa's en de kans, zeker, was altijd onzeker: de Macedoniërs waren gering in aantal: enkele tienduizenden voetvolk, enkele
duizenden paardevolk: overmoed, ongetwijfeld, was het de Perzische wereldmacht te willen overwinnen. En toch .... en toch Alexandros zoû onoverwinlijk zijn, omdat hij niet was een in goudglans en
verweekende weelde op gebrachte, Perzische prins, omdat hij een
gehard, eenvoudig soldaat was en veldheer en vorst te gelijker tijd,
die leefde en zich rustte en at en sliep als alle de zijnen, als alle zijne
eenvoudige, jonge, geharde avontuurgenooten al waren zij veldheeren,
hoplui of niet meer dan simpele krijgsknechten en rauwe soudenieren.
Maar hoe hevig de indruk ook was, dien de verkenners ontvangen
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hadden van den aanblik der Perzische legermachten, alle Alexandros'
veldheeren, toen zij de verhalen hoordeflt riepen uit, dat zij voort
wilden zonder dralen! Van de zege waren zij zeker. Want hoe 2;oûzelfs
die ontzaglijke Perzische almacht, maar verweekt en verwijfd in al hun
goud, kunnen weêrstaan de Macedonische stoerheid, zoo sterk in hun
zuiver geschuurde ijzer! Azië, Azië was aan deze onversaagde, drieste,
jong enthoezias.te gelukzoekers en avonturiers. En nooit zoû Azië hen
overwinnen, nooit hun avonturierlust en geluksdrang, nooit hun enthoeziasme en driestheid en onversaagdheid: hoe 2;OÛ Azië hen ooit
overwinnen?!
Zoo riepen om Alexandros Hefaistion, Filotas, Nikanor; Kleitos en
Ptolomais en Perdikkas: Krateros, Me1eagros en Koïnos. Den volgenden dag trok het Macedonische leger op, tusschen de Cilicische rotsengten door, tot het kampeerde bij de stad Myriandros: de hevige
herfstwind weêrhield verderen opmarsch: de hoozen woeien en wirrelden van de Syrische vlakte af en vulden de bergpassen met hun
regen van verblindend stuivelende zand en de kleine stad zelve dook
er onder als onder een spreidende, vale lijkwä •..•
Ook over de vlakte zelve, waar Dareios gekampeerd lag, woedde de
dol makende wind. Dareios, zenuwachtig en te gelijker tijd ongeduldig, raadpleegde den Griekschen overlooper Amyntas. Alexandros
leefde maar •••• waar toefde hij zoo lang? Was hij bang, dat hij op zich
liet wachten? Wilde hij nu vluchten, terug, Klein-Azië door, naar het
overmoedig verlaten vaderland? Amyntas ried Dareios geduld aan,
geen overhaasting en met zijne legers te blijven waar hij was.
- 0 Koning der Koningen, zie om u rond! ried Amyn tas,staande
hij met den vorst, diens broeder Oxathres en zijne neven en veldheeren op een hoogte, terwijl de zandregen om hen en rond den enkelen
palmboom wirrelde en de plooien hunner Medische mantels klakkerden op den nijdigen windaam. Deze vlakte, onoverzienbaar nu om de
zandhoos, is wijd en open naar alle kanten. Wacht hier den vijand af,
hier, waar gij geheel uw macht kunt ontplooien met uwe 2;eiswagens en cavalerie en kemeltroepen, met alles wat onze kracht
maakt ••.•
Maar de neven en prinsen, om hun, door den Macedoniër gekrenkten trots, die 7ich wreken wilde, duldden dien raad niet. Zij riepen, dat
slechts eenig paardenvolk genoeg zoû zijn om Alexandros' overmoed
eindelijk in deze bergpassen te verpletteren en over het lijf te gaan.
- En ik vrees, dat Alexandros zal vluchten! riep Dareios.
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Vluchten? Alexandros? 0, Heer, wees ver%ekerd, hij tijgt u
reeds te gemoet! Eenig paardenvolk ....?!
Het klonk Amyntos in de ooren toe als een orakeltengunste%ijner
verraden landgenooten. Hij poogde nog te betuigen: de geweldige
wind woei %ijn woorden weg.
Hij stortte den heuvel af, de armen hoog in radeloosheid over %00
veel verblindheid, over %ulke krank%innigheid.
Den volgenden dag trok Dareios door de Amanische pas naar
Issos, tot bij een kleinen stroom, den Pyramos ••••

VIII.
Ver kenners kwamen het Alexandros melden. Het scheen hem ongelooflij k. Het scheen hem verraad van de ver kenners. Zoo het de waarheid ware, was het een waanw, waarmede de goden de Per%en sloegen. Het wás niet waar, het wás niet waar ....
Een galei, ter verkenning ge%onden, roeide langs den rotsigen kust.
De woede des winds was gaan liggen: niet meer dan een koude bries
staal kleurde de %ee, die schuimde aan hare nog bewogene koppen.
De riffen en klippen kartelden langs den diepen inham als met,
telkens het vergeticht verbergende en openbarende, theaterschermen.
De lucht was %uiver ijl gewaaid. Daar lag Issos, het stadje, r~g wit
gespat tegen den donker paarsen bergenmuur in een oa%e van wat
schenen olijven, waaruit de palmen hunne stammen schuinden met
de kronen der nauw meer bewogene bladeren. En ginds, waar de kust
vervlakte met nauw éene golvende heuveling, lag tichtbaar het kamp
van Dareios. Het was ongelooflij k maar het lag er, als een nest tusschen
de verdere rotsen, die verijlden in wijkende kimmen, als een nest, te
nemen door een groote, open gespreide hand ..•.
De galei roeide terug. De verkenners boodschapten het Alexandros den volgenden dag. Alexandros jonge-godoogen schitterden
toen hij de Vrienden, als hij tijne veldheeren noemde, toe sprak met
die gemakkelijke, aangeboren, maar door tijn leermeester Aristoteles
hem gekweekte welsprekendheid. Hij herinnerde aan de triomfen, die
tij sedert het vorige jaar, sedert tij den Granikos %egevierend waren
over getrokken, hadden behaald op de %00 immense Per%ische
machten. Hij %eide hun, dat de goden, die Dareios gelokt hadden op
%00 hachelijke terreinen, %ekerlijk de Macedoniërs begunstigden en
met hèn strijden %ouden. In de%e bergpassen, rotsengten en met ge_
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steente bezaaide hellingen en dellingen zouden de aan-eengesloten
Macedonische falanxen wèl zich kunnen op stellen en handhaven maar de aan opene vlakte gewende, wijd evolueerende
Perzische regimenten nooit. Hij zeide hun, dat zij, de in oorlogsgevaar
geharde Macedoniërs, de meerderen waren in kracht en volharding van
die te overweldigen Perzen en Meden, verweekt door te lange vrede
en duizende Aziatische zaligheden, die hèn nooit zouden verweeken.
Was het geen strijd van vrije mannen, allen Alexandros' vrienden, de
minste soldaat nog zijn dappere bondgenoot, tegen slaven, ja, millioetien slaven, gedrild, ten gunste des Perzischen Konings< Zelfs de
Grieken, die waren over geloopen en die Thymodes nu aan voerde,
zouden zij te vergelij ken zijn met wie alleen strijden zouden om hun
vaderland te wreken op zoo veel Perzische tyrannie en overweldigingszucht de eeuwen door, van Dareios, zoon van Hystaspes en Xerxes?
Thymodes streed voor den Pers om geld; zij streden voor hun landseer alleen. De dapperste Barbaren waren aan hunne zijde: Thraciërs,
Paioniërs, Illyriërs; ter andere zijde minachtte hij de vele Aziatische
wilde volkeren, die het Perzische leger met hunne krijgs kreten doorbrulden maar die vluchten zouden bij het minste gevaar. En
jongensachtig vreugdevol eindigde hij zijn toespraak met dat glimlachend blij brallende woord:
- En wat vermag Dareios tegen mij, Alexandros?!
Hij zwaaide zijn arm uit, wijdbeens staande op een stuk rotssteen;
hij lachte als een knaap; zijn oogen lachten; de Vrienden en de soldaten juichten hem gek toe, in een dolle verheerlijking en aanbidding.
- Het zijn niet meer enkel satrapen van het Perzische rijk, noch
de twintigduizend Grieken, die ons den overtocht door den Granikos
bestreden: 0 Vrienden, het is de Koning der Koningen zelve met
geheel zijn heirmacht, dien wij overwinnen moeten om dan meester
van Azië te zijn: wij, Macedoniërs, meester van Azië!
Toen, met taktvolle wending, wekte hij een historische herinnering
op en sprak over Xenofon en de Tienduizend. En het was wonderlijk
hoe juist hij zijne nooit te rhetorische woorden koos, tot snelle overreding en dadelijke wekking van enthoeziasme: er ging van zijne
blijde, godheidere jeugd een magnetische kracht uit, die zelfs de oudsten der veteranen van zijn vaders leger, die zelfs zijn opperbevelhebber
Parmenion, den vader van Filotas en Nikanor, niet ontduiken konden.
Parmenion, die hem had durven waarschuwen voor zijn geneesheer,
den Akarnaniër en die daarbij ver keerd had gedacht en gedaan. Par-
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menion, dien hij vooruit had gezonden ter verkenning van het ijle
palmenbosch, dat de stad Issos omringde en dien hij nu bij den
stroom Pyramos weder ontmoet had. De oudere veldheer, wèlke bezwaren zijne rijpere bezadigdheid ook had, onderging toch steeds
weêr die macht van overreding en wekking tot enthoeziasme. Hij had
zich verontschuldigd om zijn te grooten, vaderlij ken angst voor
's Konings welzijn en leven. Zonder tegenspraak had hij Alexandros'
bevel nu gevolgd, het bosch bezet en was Issos binnen gedrongen,
waaruit de bevreesde Perzische bevolking gevlucht was naar het kamp
des Konings der Koningen.
Toen, tegen den avond, trok het leger van Alexandros op marsch.
Het werd een zuiver koele najaarsnacht, waarin de palmboomen,
omhoog in de nu windlooze lucht, roerloos lijnden tusschen de hel
glinsterende starren. De rotsen kartelden zwart en massief tegen de
diep blauwe onstoffelijkhtid der atmosfeer. In de verte vluchtte er
plots een tijger weg: zijne zwarte, soepele katsilhouet golfde éen
oogenblik aan de lage bergkam als een vizioen: de soldaten wezen en
jouwden hem na en hun geroep, met het ijzeren gedreun hunner
zwaar beslagen zolen, ontwijdde wreed en onheilig de schoonheid van
stilte en schemer.
Zij bezetten de bergpassen en rotsengten, die zij, na zoo vele verkenningen, nu kenden. Van omhoog dreigde geen Perziesch gevaar.
Te middernacht kampeerden de troepen. Met het vroegste ochtendkrieken hervatten zij hun opmarsch, nu stiller en ernstiger, rhythmiesch
op de teenpunten der zware soldatelaarzen. Van alle zijden nu in den
grijs roze morgenschemer daalden de kompagnieën de smalle wegels
der bergen af, tusschen gesteente en verwarrelde aloë. Hunne kuiten
werden tot bloedens gescheurd door de stekels der C:.lctus en zij stieten verwenschingen uit maar schertsten dadelijk na. Dan gebood een
hopman stilte. De cavalerie reed stapvoets het palmenbosch door: er
hing als een mysterie, dat vervluchtte bij der paarden naderenden
tred: voor, nog ver, glinsterde de rivier en ten Zuid-Oosten trok zich
de bleeke einder der zee.
Een opener vlakte breidde zich. Te aller zijde rezen de rotsen. Het
was als een verbrokkeld titanen kasteel, dat zijn ruïne-muren en
-torens in het rond nog verhief op de ongelijke hellingen.
Hier stelden zich de Macedoniërs op éen frontlijn in slagorde.
De eerste daggloor goudde tusschen rif en klip. Ten rechtervleugel
bij zee schaarden zich de gelederen der "agema": keurkorps, paard-
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en voetvolk beiden: het waren de "argyraspiden," de zilver-geschilden maar karig glom het zilver hun schilden langs en het was geen
weelde maar wilde het wel wezen, ter onderscheiding. Het waren
allen licht gewapende voetknechten, spieswerpers, boog-schutteraars,
slingeraars, nauwlijks vierduizend, de garde zelve van Alexandros,
dien zij nooit verlieten. Nikanor kommandeerde hen.
Tot den linkervleugel toe, schaarden zich daarna de falanxen. Meer
en meer, op de bevelen der jeugdige veldheeren, teekenden zij zich
van de zee naar de Noordelijke bergen toe, af in het verkort, in het
verschiet hunner versmallende, gedrongene vierkanten. Zij schenen
menschelij k levende maar toch verroerloosde oorlogsmachines.
Hunne kolonnen, verruimd de gelederen tijdens den mars eh, trokken
zich - nu zij op marcheerden naar de steeds langere frontlinie nauw samen zoodra zij stil stonden en veronbewegelijkten. Zwaar
geharnast, geheim kapt in ijzer, hielden hunne vuist klompen roerloos
de speren ter hoogte der oogen gericht. En sidderde dan niet éen punt.
Der vijf eerste gelederen ongelijke speren staken langs elkander, over
schouder naar schouder der vier voormannen, uit tot een gelijke lijn
van ijzeren punten, onverwrikbaar, onafweerbaar, onscheidbaar. Elke
speer knecht was niet meer dan een ijzeren onderdeel in het massieve
geheel van dit krijgswertuig: de falanx. Het scheen of zij allen te
samen, de ijzeren spereknechten, waren samen gesmeed tot een vierkant, ijzeren blok, dat geen andere wil zoû hebben dan het bevel van
hopman en veldheer. Dat zwenken en keeren zoû en blijven man
naast, voor, achter man, speer langs speer, zwenkende links, zwenkende rechts, keerende om en weêr om, zich dringende dadeJijk te
samen volgens meet kunstige wet zoo een in de rijen viel en dan niet
achtende wie er vertrapt werd en voort stormende in magnetiesch
vernauwden samenhang. De falanxen! Zoo stonden zij nu, die van
Hefaistion en Filotas, Kleitos en Ptolomaïos, Perdikkas, Krateros,
Meleagros en Koinos en de aaneenschakeling dier zoo luttel plaatsruimte innemende, vierkante, ijzeren manneblokken, op éen lange
lijn, van af de mo~genblauw opklarende zee tot de dagehel uitklarende Cilicische rotsen, was niet anders dan een geweldige wal
van metaal, een muur van metaal, die meer den weêrhouden zoû,
die, 0 wonder, voort zoû dringen, wal en muur en, voort dringende, verpletteren wat ook zich weren wilde tegen hunne onafweerbaarheid.
Dareios, op gouden strijdkar staande, had van verre de opstelling
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aanschouwd. Hij zag die voor het eerst en verwonderde zich in een
bijna onbewuste troebeling van vrees voor dat vierkante, massieve,
ijzeren front, dat zich strekte van de zee tot de bergen. En hem niet
alleen scheen af te sluiten den weg naar Klein-Azië en zijn verloren
domeinen maar ook nog te dreigen scheen met zoo vele tienduizenden ijzeren punten op de borst zijner eigene legers. Toen stelde hij
zich gerust. Hij meende, dat Alexandros, zoo diep reeds in Azië door
gedrongen, thans verloren was tusschen deze rotsen. Zijn broeder
Oxathres, al zijn neven en satrapen hadden het hem gezegd. En tusschen zijn van goud glanzenden staf en wacht van Onsterflijken zag
hij zijne troepen zich op stellen. Het was een ontzagwekkende aanblik, zelfs in zicht van Alexandros' falanxen. Dareios zag zijne twintigduizend boogschutters den Pyramos over trekken gevolgd door
dertigduizend man zwaar paardevolk en in het duidelijkere morgenlicht teekenden en tinkelden zij zoo mooi en sierlijk af tusschen de
heuvels, het zand, de zee, het rotsteen, de enkele palmboomen, dat
zij zijn hart verheugden. Hoe zouden Alexandros' armzalige argyraspiden ooit zulke prachtige troepen weêrstaan, éen met hun paard en
onfeilbaar van pijlschot. Hij glimlachte verteederd en trotsch te gelij k
naar hunne richting toe. Daar marcheerden de dertigduizend Grieksche huurlingen aan, onder bevel van den jongen Thymodes te paard.
Zij hadden, wel is waar, terug naar de Mezopotamische vlakte willen
gaan, meenende, dat gunstiger de opene terreinen er lagen en daarom had Oxathres, hadden de neven en satrapen, achterdochtig geworden, er op aan gedrongen hen allen, tot den laatsten man te vermoorden maar Dareios had geweigerd en gezegd, dat hij de Grieken
vertrouwde. En zie, zijn vertrouwen werd gerechtvaardigd: daar marcheerden zij aan tusschen het lage gerotste. Plotseling, hier en daar,
op verscheidene hoogten en heuvelen, verschenen de K:arduchen,
ruig en reuzig gewapend, de reuzen der Armenische hoogvlakten,
bere-achtig met hun bonten helmrnutsen en zij bevolkten telkens een
nieuw punt of nog niet bezetten heuveltop, zoo dat zij Dareios' hart
verheugden. Zijne officieren verzekerden hem, dat zestigduizend
zij telden maar zij schenen wel dubbel, driedubbel zooveel: zij vulden
overal de golvingen, tusschen de bergglooiïngen; zij stonden harig
zwart en berebruin uit tegen de transparante morgenluchten. Zij
doemden voor, ter zijde en zelfs achter Alexandros' falanxenlinie op:
zij sloten de horizonnen telkens en overal af.••. Tot Dareios zag, dat,
achter hunne, om het terrein telkens onderbrokene, groepen en kom-
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pagniëen, het overige deel zijner legers - die der den Perzen krijgsplichtige natie'si zij waren zeshonderdduizenden! - geheel den achtergrond vulden en overvulden, tot, zoo ver de blik reiken kon tusschen
rotsen door en over golvingen der gronden, de Perzische heirmachten
gegroeid schenen als uit de aarde zelve om Dareios' hart te verheugen!
In die dagen voltrokken zich de noodlottigheden der vorsten en
volkeren in éen dag, in enkele uren. En allen wisten dit maar steeds
bleef de hoop iederen vorst, elk volk bij, dat de goden gunstig hun
en hèm zouden zijn, ten on gunste van den tegenstander. De krijgskans was een onzekerheid, die in éen dag zekerheid werd ..••

IX.
Ter rechtervleugel zijns legers streed Alexandros zelve. Te paard
op Bukefalos - het massieve ros met de breede borst, den korten,
gedrongen nek en den breeden kop, waarop de stier-gelijkende vlak,
terwijl des diers oogen als menschelij k blikten of het begreep van
oorlog en strijd en van bewegen en wenden, snel wijken en onverwachts vooruit stormdraven - gezeten in het breede zadel, scheen
Alexandros nog jeugdiger. De helm, met het rechte neusijzer en de
wang kleppen en ronde kinnebak, omvatten zijn blozend jongensgelaat
beschermend in den ronden kring van ijzer, waarin het zoeter nog
scheen dan het onomhelmd al was en de halskraag, zoo breed en zwaar,
gaf hem een ijzeren titansnek. Onder de wappering der koraalroode
pluimenbos gloeide nog rooder zijn blos. Zijne oogen bliksemden
blijde: terwijl - toch stil onrustig om den uitslag - hij overdacht en
berekende, déed hij en, zijn arm gestrekt, wees het korte zwaard
Hefaistion, wiens escorte van argyraspiden, met Nikanor en de
"agema," hem omdrongen, den weg vooruit, in den midden der hem
te moet trekkende Perzische slagorde. Hij lachte luid omdat de,
staande beren schijnende Barbaren, in bergspleten en kloven en op
verdere hellingen, roerloos bleven staren als stommelingen, of bevel
hun niet was gegeven. In zijn ijzeren kuras, dat hem plomp maakte
om het gestikte lijnwaden onder kuras, zat Alexandros met zijn
vreugdig gezicht, jonge oogen en blijden lach, verbijsterend jeugdig, een dolle knaap, maar wien telkens die oogen verernstigden
zoodra de lach verstarde en het bevel weêrklonk met hanekreetklare
klaroenstem. Zoo zat hij, wijdbeens, massief in het breede zaal en dat
zijn naakte dij tusschen de lederen reepen van zijn tuniekrok bloedde
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om een spies, die ruw hij had uit getrokken en weg gesmeten, scheen
hem geenzins te deeren. Draafde Nikanor en diens bescherming in
wijderen kring hem omrond, Hefaistion bleef als een schaduw hem
even achter ter zij. Parmenion verjeugdigde onder Alexandros' bevelen, die hij volvoerde als in extaze, zonder te denken, dat meerdere
oorlogsjaren hem bezadigder hadden doen handelen, zoo hij alleen
zich zelve ware geweest. Toen de jongere Ptolomaïos, zoon van Seleukos, neêr stortte, doodelijk getroffen door een der Grieksch huurlingen van Thymodes, brulde Alxandros een woedenden kreet van
smart om den vriend. Het jonge masker in den ijzeren kring verfelde
en werd als zwart van woede en, den arm geheven, stiet zijn zwaard
blindelings in die hem en zijn lijfwacht omzwermende verraders van
Grieken. Het was een razernij van speersteken en zwaardhouwen,
waartusschen de mannen vielen of, wreed, bebloed, weder uit groeiden onverwachts, vrij, bevrijd, verlost om op nieuw weder samen te
warrelen tot de mengeling, waarin het ondoenlijk was vriend te hulp
te komen of vijand ter dood te brengen.
De falanxen rukten voorwaarts, de wal van metaal, de ijzeren muur,
0, wonder! naderden met de stramme beenen, die hare menschelijkheid bleven, vooruit met angstwekkenden opdrang: de speerpunten
spietsten voorwaarts. Op de heuvelende, bekrompene ruimtes scheidden zich hunne openende en weder toe sluitende, vierkante massablokken machinaal; zij vereenigden zich weder, verlieten weder elkander; zij bleven als ijzeren dobbelsteenen, die een onzichtbare
reuzenspeler, een godshand noodlotsvol hier wierp, daar wierp: de
speren zwenkten rechts en staken, de speren zwenkten links en staken
in dichte Perzendrommen: door die aan-een gesloten, radeloos makende vierhoeken, wigvormige driehoeken en parellelogrammen, die
zich beschreven in zuiver wiskunstige oplossingen van verbijsterende
problemen, werd de Perzische kavalerie dol, vooral als zij op de Thessalische ruiters wilde los chargeeren. De rhythmische taktiek der falanxen verhinderde telkens de zwierig dapper begonnen charge's der
beroemde Perzische ruiters, oogen- en hartenlust aller Babylonische
vrouwen. Zij werden als gèk van woede; de bevelen hunner officieren
verwarden zich; zij wisten niet mee~ te doen; den smallen, nauwen
vloed van den Pyramos over stekende, drongen zij te veel op elkander
zoodat zij om hun eigen aantal, vloekend, elkander vertrappend, verdronken. Het werd aan rivierboord en verder, aan kustzoom, een
slachting regelmatig bijna, in een verdwaasde verwarring: nu lagen de
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hellingen en dellingen vol bestapeld met de kreunend stervende
paarden, met de kermend stervende mannen in bloedplas: de rivier
vloeide bloed; uit de vizieren bleekten de doodsgezichten der verslagen jonge mannen met hunne gebrokene oogen en uitgeademde opene
monden: zij lagen over elkander, meestal geslacht aan de keel of doorpriemd in het onderlijf, met honderden te hoop, het scheen met
duizenden. Toen de Perzen zich bewust werden, dat zij niet vermochten tegen de falanxen op te stormen, niet omdat zij niet dapper
waren of in aantal de meerderen maar omdat zij niet wisten hoè, brak,
als in eene seconde, los de onbreidelbare paniek. De Perzische troepen
wierpen zich om en vluchtten. De falanxen, Alexandros, Parmenion,
de Vrienden aan hun hoofd, rukten versneld voorwaarts, nu in éene
rij, dan scheidende hunne vierkanten, dan wederom zich hereenigend
tot éen immens blok, dan wederom zich verdeelende in de vierkanten
hier en parallelogrammen daar, benuttend iedere terreinverheffing.
Tusschen de rotsgesteenten nu lagen de ijzeren dobbelsteenen met
heftiger noodlotshand wijder uit een geworpen: de Perzen, in paniek
brullende, weg smijtende de zware wapenen, vluchtten •.••
Alexandros, van verre, had Dareios steeds in het oog gehouden, de
Perzische Koning hoog uitstaande op gouden kar, overal zichtbaar
voor eigen legers en vijand. En hij wenschte Dareios te dooden of,
liever, gevangen te nemen! Maar Dareios' broeder, Oxathres, wiens
cavalerie woedend Alexandros verhinderde dichter den Koning te naderen en wiens paard door een pijl, den berijder toe bedacht, was
neêr gestort, wierp zich te voet voor Dareios' kar. Wat was hij schoon,
dacht Dareios, zijn geliefde broeder, nauwlijks jonger dan hijzelve,
reuzig groot en breed in het blikkeren zijner gouden rusting, punthelm en helmsluier hem omvattende het amberbruin gelaat met den
blauw-zwarten baard, dat geleek op dat van den broeder-vorst. En
wat beminde hij hem, méer nog na den schrik, toen Oxathres,
gestort met zijn paard mede, zich had op gericht, zich ontwarrende
uit het verwarrelde geriemte, den voet bij tijds uit den breeden
beugel bevrijdend •.••
- Oxathres, zijt gij gewond?!
- Neen, mijn broeder-vorst, maar hoor mij: de slag is verloren:
vlucht, vlucht, spoedig!
En toen Dareios, besluiteloos, zich niet gewonnen kunnende geven,
steeds stond en radeloos staarde, gebood Oxathres zelve den wagenmenner:
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- Wend des Konings kar en vooruitI!
De Nizaïsche breed borstige hengsten, schuim-blank, steigerden
onder den zweepstriem van den knie-gebogenen menner en de
wagen wendde op zijn hooge wielen, terwijl Oxathres een der paarden
besteeg, den Koning, achter, door zijne stalknechts bewaard. En tusschen den drom zijner lijfsofficieren en wachten was Dareios genoodzaakt te vluchten.
- Het kamp?! riep hij radeloos Oxathres toe, denkende aan Sisygamibis, Stateira, de kinderen ....
- Wij gaan er heen!! riep Oxathres en verzamelde zijne ruiters:
bazuinen klaterden tot verzamelen.
Dareios had een laatsten blik naar het slagveld. Daar lagen, tusschen de stapels der krijgsknechten en hoplieden zijne dappere satrapen en veldheeren, wist hij, Arsakes, Bubakes, Antizyes, Rheomitres,
Sabakes en hij had ze zien vallen, van v6ren allen getroffen, geen enkele in den rug! Maar hij, hij vluchtte, zij dwongen hem te vluchten;
hem, het kostbaar symbool zijner eigene, godgelijke macht, moesten
de zijnen in veiligheid weten!
In de korte uren eens halven dags was deze noodlottigheid reeds
voltrokken, 0 goden! Dareios, in dien laatsten blik, had ook gezien hoe
dapper nog zijne laatste, op het veld geblevene cavalerie de Thessalische ruiters weêr hield, dekkende des Konings aftochtlVooruit, vooruit, vloden de hengsten nu over de bobbelende, brokkelige, steenige
vlakte naar den doolhof der Oostelijke bergpassen ..•• Dàar was het de
wanhoop der verwarring: vooruit, vooruit, vlood wat restte van de
Perzische troepen. De dringende ruiters schuurden elkander met de
flanken der paarden, zwaar in ijzeren en vergulde plakkaten ompantserd: zij wrongen te velen voort .•.•
Toen, omdat zijne lijfsofficieren hem drongen, steeg Dareios den
wagen af, rukte zijn langen mantel los, die hem hinderde, wierp zijn
schild en zijn boog van zich en besteeg zijn hem zenuwig voorgehouden paard. Vooruit, vooruit, ging het vluchtende en achter zich hoorden de vluchtelingen de vreemde stemmen, de vreemde taal en paardengetrappel: de Macedonische troepen van Parmenion, die hen
achtervolgden en zochten hun weg.
Maar het duisterde. De Perzen kenden deze passen; de overwinnaars kenden haar niet. Het waren de kronkelige straten tusschen titanische rotskasteelen, waar het Alexandros toe scheen, in de vallende
duisternis en hier snellere nacht, roekeloosheid verder voort te jagen
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den vluchtenden Dareios, in het verdere labyrinth der kloven en
nauwe warrelgangen.
- Naar het Perzische kamp! beval Alexandros, onrustig, want de
plotse nacht weêrhield hem huiveringwekkend. In de violette luchten
tintelden hoog de eerste sterren. De argyraspiden, de "agema", wendden rondom hun Koning de paarden en zij zagen plots over de zee, die
hier en daar tusschen de klippen en riffen hare kalme einderlijn trok,
den rooden gloor van een dag, die voorbij ging en hun had de zege gelaten. Maar zij juichten niet: de rit dier ruiters, de marsch der infanterie vorderde te langzaam terug. Plots sloot de bergBank het verre
zeegezicht af; de gloor schemerde rossig aan de hooge kartel kam en
Alexandros en de zijnen reden over de lij ken van mannen en
paarden, van Perzen en Thessaliërs. Van verre klonk de Macedonische tuba.
- Hierheen! riepen stemmen.
Het was of de nacht zich haastte. Over het vreeslijke lijkenpad, tusschen de rotstafelen, vorderden paarden en mannen strompelend, ter
nauwer nood. Alexandros huiverde, koud. Toen hoorde hij een stem,
als buiten een poort:
- Alexandros!
Hij herkende: het juichte in hem op.
- Hefaistion! riep hij heel luid: het was Hefaistion, dien hij verloren had en om wien reeds bezorgd was zijn ziel.
- Hierheen! Hierheen! riepen stemmen, buiten de kloof.
Er waren aan het einde der kloof toortsen ontstoken. Uit komende
zag Alexandros wederom de vlakte, overdonkerd met de stapels verslagenen: mannen en paarden, vormeloos reeds in de nacht.
- Hefaistion! riep hij.
- Alexandros!
Toen gaf hij een kreet van vreugde. Hij zag zijn vriend weêr, te
paard hem op wachtende.
- Dareios is ons ontvlucht! riep Alexander en om zijne blijdschap
over Hefaistion, klonk vreemd blijde ook zijn woord, dat vermeldde
Dareios' vlucht. Naar het Perzische kamp! Naar het Perzische kamp!
Hij juichte voor het eetst.

X.
Sedert het schemerde reeds verkeerden de Vrouwen in het kamp in
grootste ongerustheid. Haar vast vertrouwen, hare zekerheid van de
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overwinning en den wraak op Alexandros, den overweldiger van haa
land, waren in hare ûelen 2:00 groot, dat :z;ij ten oorlog waren mede
getogen zonder een zweem van aarzeling. De talrij ke kampementen
der Perzen en der Barbaren, op geslagen in kleurbonte wemeling
van af de zee tot de Oostelij ke bergen, omringden het eigene koningskamp en het vrouwenkamp in een wijden kring van straten en
pleinen, met voorraadschuren en stalgebouwen en arsenalen, stedegroot en omslachtig, en tusschen de rotsen onneembaar schijnend
om de gebleven tienduizenden soldaten, die de veldheeren het noodeloos hadden ge-oordeeld dien dag van Issos in het slagveld te
voeren. Dat het haar, de Vrouwen, hier niet veilig zoû worden, zij
zouden het nooit hebben willen gelooven. En zij wachtten in de weelde
harer tenten op Dareios' zegevierenden wederkeer, meê voerende met
zich, dood of levend, Alexandros, dien zij zouden, gekruizigd, door
leeuwen zien verslinden of gesleept, over rots en door zand, bij de
voeten gesnoerd aan 's Konings strijdkar. Maar de uren gingen voorbij en nieuws van het slagveld werd haar slechts aar2:elend gemeld en
luidde, zoo vreemd, bijna be-angstigend, vol fabelachtig verhaal over
wat Alexandros' falanx eigenlijk was, eene legerorde, die zij niet zich
voor konden stellen en daarom, uit haar kamp getred~n, poogden in de
verte te ontdekken, zij allen, staande op de, van cactus woekerende,
rotsheuvelen. Hand voor oogen, de zon ter zijde zich, poogde"n Sisygambis, de moeder, Stateira, de koningin, Barsina, Memnons weduwe
en de beide jonge prinsesjes uit te zien naar waar de strijd woedde,
hare vrouwen en eunuchen honderden om haar heen en den kleinen
Ochos in heur midden, nu weder angstloos en twijfelloos, niet anders
meenende, dan dat dezen dag de noodlottigheid, die zich dra zoû beslissen, te haren gunste zoû zijn. Gewonden werden op baren in het
kamp getorst, stervende officieren, die zij her kenden en om wie zij
hare kreten slaakten en gebaren hieven. En omdat zij zoo velen werden
gebracht, begon het wederom haar te angstigen en liepen zij in onrust
terug over het plein voor hare tenten; die waren groot, pavillioenen
van beschilderd lijndoek, met zware stoffen van Damascus, hangende
voor deuren en ramen, en bedakt met Babyloniesch tapijtwerk, dat,
doorweven met loopende leeuwen, in het rond om de kristallen standaardpunten af glooide, met de franjes van groote kralen. Omdat hare
meesteressen buiten toefden, hadden de slavinnen de voorhangen gebeurd en weg getrokken en in den reeds dalenden zonnegloed waren
der tenten ingezichten als een met goudstof doorpoeïerde rij kdom
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van wemel kleur en glans, om kussens, rood en blauw gelakte en vergulde meubelen, gouden vaatgerij en de lange, van zetels slepende
mantels en glinsterende waden.
Toen viel de duisternis en de onrust der vrouwen steeg tot wanhoop
want Dareios keerde niet weêr. Het geheele kamp was in beroering en
stijgende onrust, en de mare voer rond, dat niet de Perzen de overwinning hadden behaald. Over de zee daalde de zon in rossen gloed,
die bloedig zich mengde met de violette asschen der zevende nacht.
Toen een wanhoopsgeschreeuw naderde langs de straten en arsenaalpleinen der tentestad en tusschen de snel weg getorste baren, in een
geklaag, dat tragiesch weêrechode, een naam weêrklonk:
- Oxathres! Oxathres!!
Het was de broeder des Konings, die werd aan gedragen. Sisygambis stortte met een kreet op haar zoon toe: zoo groot en schoon en

forsch lag hij op de baar, die de dragers haastten haar langs maar zoo
bleek en oog-geloken of reeds het leven ontvloeide aan zijn wond: het
bloed leekte de stijlen der baar langs.
- Oxathres! gilde Sisygambis. 0 bloed van mijn bloed, dat vloeit!
o leven uit mijn leven, dat weg vloeit! Zijt ge gewond! Zijt ge stervende! Waar, Oxathres blijft Dareios?!
Hare smartelijke stem gilde om rekenschap tot den broeder. Hij
opende de oogleden groot: ter dij gewond, stamelde hij, haar herkennende bij den flakker der walmende toortsen:
- Hij is ontvlucht, langs de rotsige passen .•.• Hij is veilig, moeder.
Maar gij allen ....
Zijn verzamelde kracht zonk in een. Als een in goud omsmeede
reus lag hij op de baar der toevende dragers en het bloed droop de
stijlen langs. Rondom hem schreeuwden de vrouwen van smart en
wierpen de armen zij op.
Toen opende hij nogmaals de oogleden zwaar. En stamelde:
- Alexandros bestormt het kamp. Doorsteekt u á1len zoo de Macedoniër u overweldigt want zijn ongenade zal schánde en vreeslij k zijn •••
Toen kreunde hij klagelijk hoog op om den nederlaag en zonk stil.
De dragers haastten hem weg.
Maar de vrouwen, handen wringende rondom Sisygambis, ijlden
her en der over het plein. De nacht was volkomen. De toortsen, geplant, wrongen hare wanhopige vlammen en smeten een gloed van
brand over den kleurwemel der pavillioenen. Waarheen? Waarheen?
riepen de vorstelijke Vrouwen en de slavinnert om haar. Zij zochten
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zich dolken en omdat geheel het kamp nu, zoo ver zij het overzagen
en -hoorden, in oproer scheen, vol vreemde stem en taalklank onbekend, met een paardengetrappel, aanstormend wild, haastten zij
zich in hare tenten, niet hopende meer en besloten samen te sterven.
En vielen de zware voorhangen voor deuren en ramen.
In de voorzaal, die tapijten, tusschen pijlers op vergulde leeuwen
gestut, af schoten, wachtten zij, samen geklompt. Heure haren hingen
verward, hare sluiers slierden verscheurd, in hare angsten hielden zij
elkander omarmd, hare oogen blikten groot en angstig, voor zich uit,
allen voor zich uit. De bleeke drom der eunuchen, onstrijdbaar maar
trouw, scheen haar de deuren, slechts met tapijt gesloten, met hunne
massa te willen bewaken. De geurige lampen, hangende, schemerden om
haar heen den ironischen weeldeglans. Roerloos hingen de vrouwen,
lagen over en tegenelkander • In stille vertwijfeling klemden hare dolken
zij zich tegen den boezem, wisten zij, dat het kamp was genomen. Nu
was het Perzische kamp, wisten zij, overweldigd door de drieste
Macedoniërs, door den snoodaard Alexandros. En zij wachtten af.
De vreemde stemmen klonken nu over het plein. Het waren lachende, jonge, heldere mannestemmen, vol geluk, die bevelen gaven. Perzische stemmen antwoordden, in verpletterde nederigheid. Een oude
eunuch, langs het deurtapijt, gluurde, nieuwsgierig, als een oude
vrouw, trots zijn vrees.
Toen zeide hij:
- Het is Alexandros, daar ben ik zeker van ..•• met tal van veldheeren •••• 0,0 zij gaan in de tent onzes Konings!!
De vrouwen luisterden uit. Toen slopen Sisygambis, Stateira, Barsina nader aan den wand, die haar scheidde van 'sKonings tent. Tegen
het tapijt drukten zij de ooren en luisterden in angst en nieuwsgierigheid beiden. Zij hoorden, de jong blijde stemmen, in de vreemde taal,
die zij, zoo dicht bij, bijna geheel verstonden.
Zij hoorden Alexandros' stem en begrepen, dat die was des Macedonischen Konings. Hij zeide:
- Kom, baden wij het zweet van den veldslag af in dit kostelij k
bad, Dareios bereid. Baden wij ons in Dareios' bad.
En zij hoorden de jonge, hooge stem van den oppereununch Bagoas, zeggen, kruiperig onderdanig maar trillend van ironischen
haat tot onherkenbaarheid toe:
- Spreek niet van Dareios' bad, Heer! Spreek eer van Alexándros'
bad ••••

ISKANDER

55

- Het is Bagoas! riep smartelijk Stateira.
Maar Barsina, verschrikt om zijn stem, hoorde er den haat in en zij
glimlachte wreed ....
Weêr klonk, duidelijk, Alexandros' stem:
- Bij Zeus! Waar dienen deze kostbaar gedreven, gouden urnen en
kannen toe? Wat bevatten deze fiolen? Oliën en balsem? Alle Arabies
geur! Waarvoor dit groote, onyxen bekken en deze weêr gouden
bekkens? Hefaistion, zie: is dat niet eerst een vorstelijk badvertrek?
- Alexandros! antwoordde Hefaistions stem. Zie, het maal stond
Dareios bereid!
Dan hernam Alexandros:
- Hoe ruim is deze tent en hoe smaakvol weelderig de bedden,
tafels, zetels! Filotas, wat dunkt u van deze dampende spijzen? Baden
wij ons en liggen wij aan. Dit is eerst koning-zijn!
Maar onder de eunuchen aan de deur der vrouwetent ging een weegeklaag op. En zij stortten zich aan de voeten van Sisygambis,
Stateira, Barsina, de jonge prinsessen.
- Meesteressen! 0, meesteressen!
De Vrouwen vroegen ver klaring. Toen wezen zij, heffend het deurtapijt, buiten, een Macedoniër, die op het plein, in den toortsengloed,
toonde aan zijn mede-argyraspiden den mantel des Konings, vlamkleurig, met de snebbe-vinnige sperwers gestikt op den rug. De
argyraspiden, bewonderend den wijd uit gehoudenen mantel, drongen
nieuwsgierig omrond.
Maar zoodra de vorstelij ke Vrouwen den mantel hadden
gezien in de handen des krijgsknechts, die hem buit had gemaakt,
klaagden zij met de ennuchen luid hare smart uit. Dareios was dood!
Dareios was verslagen en dood!! Zij gilden-uit haar rouw. Zij rukten
hare haren en sluiers. Zij betoomden niet hare ontroeringen meer
om hare angsten, die zij vergeten waren. Zij galmden als zij het
gewend waren in geval van zwaarsten rouw: zij wrongen hare handen
en armen.
In de tent van Dareios hoorde haar Alexandros ....
Hij zond Leonnatos, den "gepurperde," die met zich enkele wachten nam. Maar toen hij zich melden deed, huilden de eunnuchen in
de voortent en de vrouwen, verschrikt, ontzet, waren te saam gedrongen, omdat zij allen meenden, dat zij vermoord zouden worden.
En zij wachtten af, harte-kloppend, verstomd op eenmaal en hare
dolken tegen hare boezems geprest. Zij wachtten ....
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Toen, omdat de eunuchen, bibberend, hem niet kondigden, trad
Leonnatos nader, beurend den dubbelen voorhang zich en zijne
wachten. De Vrouwen schreeuwden op toen zij de mannen zagen en
Sisygambis stortte vooruit, viel ter aarde en smeekte:
- Duld, dat wij eerst Dareios' lijk de eere bewijzen: doodt on
daarna!
Leonnatos toefde een pooze: toen zeide hij tot de Vrouwen.
- Verstaat gij onze taal?
- Ik versta haar geheel! riep Barsina.
- Zoo hoor mij, zeide Leonnatos. Want Alexandros meende u
eerst Mithrenes te zenden, die een Pers is en uw taalgenoot maar hij
zond hem u niet omdat gij Mithrenes een verrader· zoudt schelden:
hij was het, die Sardes ons over gaf. Vorstelijke Vrouwen, Dareios
is niet dood. Hij is ontvlucht. Maar al is hij Alexandros' vijand, gij
allen, 0 Vrouwen, zult niet alleen het leven worden gelaten maar ook
de rang en de eer, die de uwe zijn. Eunuchen, heft uwe meesteresse
van de aarde op: het is niet voeg%aam, dat de koningin voor mij
knielt.
Eerbiedvol hieven de ennuchen Sisygambis op.
- Gaat ter ruste, zei Leonnatos. Morgen zal Alexandros zelve u
bezoeken.
Hij trok zich terug. In den weeldeglans der geurige lampen bleven
de Vrouwen alleen. Zij zwegen van verbazing en blijde hoop om Dareiosj zij legden zich met stille gebaren te ruste, uit luisterend naar de
blijde, heldere overwinnaarsstemmen in 's Konings tent. Toen zonk
de stilte en geheel de nacht.
Zij sliepen niet. De moeder dacht aan hare zonenj waar was Dareios
gevlucht en was Oxathres stervende ••••?!
Bij het eerste krieken rees Sisygambis. En zij wenkte de her en der
hurkende slavinnen. Zij beval:
- Ruimt de vertrekken, dat orde zij overal. En brengt ons onze
feestkteedij want de overwinnaar komt ons bezoeken.
De koningin Stateira, Barsina, de beide jonge prinsessen en het
prinsje zamelden om haar rond. Alle verwarring ruimden de ijverige
slavinnen. Zij baadden en dosten hare meesteressen. Door de opene
tenteramen blauwde verre de heldere zee in den nieuwen dag.
Zij wachtten af, gezeten allen in stille statie en bijna woordenloos
van nadenken en ernst. Toen liet Alexandros zich kondigen.
De eunuchen hieven de tapijtvoorhangen.
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Een groote, jonge man trad binnen. Donkerblond, slank, was hij
zeer schoon en geleek een der marmeren athletenbeelden ter feestplaatsen te Olympia of Nemea gericht. Het was Hefaistion. Eenigszins be-indrukt door de %Woel geurige tente-atmosfeer om den groep
p e rz ische, vorstelijke Vrouwen, die te mid harer slavinnen en eunuchen zaten in statie, toefde hij tusschen de deurtapijten en glimlachte bekoord en verwonderd. Sisygambis was met de andere Vrouwen in plechtigheid op gerezen. Maar zij trad alleen vooruit en boog
diep in reverentie, de armen gekruist.
Toen fluisterden tot haar de eunnuchen:
- Moeder van onzen Vorst, ue: hièr nadert de Koning Alexandros!
Alexandros was binnen getreden. Hij was kleiner dan Hefaistion,
wel gevormd en zoo blozend jeugdig, dat hij een knaap geleek. Zijn
kruivend, kort gesneden haar rondde bruin om zijn schedel. Zijn
voorhoofd smal, blikten ujne oogen, om deze Vrouwen gerust te stellen, opzettelijk vertrouwen wekkend, vol belofte. Breed en sterk, in
zijn eenvoudigen, wit lederen tuniek, die zijn hals en armen bloot liet,
terwijl de rok in reepen overdedij'en viel, de kuiten gesnoerd met de
riemen van het lichte schoeisel, ongewapend, sieraadloos, geen ring
zelfs aan zijn vinger, trof hij dadelijk om zijn ongewone beminnelijkheid. En in een glimlach klonk ujn klare stem, welluidend gedempt
en verteederd in vriendschap, terwijl hij zijn arm om Hefaistion sloeg:
- Gij vergistet u niet, 0 Moeder! Want ook hij hier is
Alexandros!
Het was ujn boezemvriendschap uit zeggen en tevens de vorstin
vergeven, dat zij den vriend, in zorg hem voor getreden, voor hemzelven had kunnen aaD%Ïen. Zij bleef een oogenblik verstomd roerloos
staan. Dit was Alexandros, de snoodaard, de drieste knaap?! Deze
godgelijke, nauwlijks gebruind blanke en rozig blozende jongeling,
Mithra, den zonnezoon gelij k; deze edele, zoo jeugdige Koning met de
teeder klinkende stem en die haar om zijne jaren een kleÏD%oon had
kunnen zijn, hij was het, die Peruë's overweldiger was! Nu, uch be%Ïnnend, neeg zij allerdiepst in reverentie, zoo als zij nimmer gebogen
nog had, zoo als voor hàar slechts was gebogen geworden; om haar
negen de vorstelijke Vrouwen; de slavinnen hadden uch ter aarde gelegd. En steeds Hefaistion half in zijn arm houdend omhelsd, %Weeg
Alexandros ontroerd. Het schouwspel was hem van een tot tranen bewegende schoonheid. Hij zag een geucht van vorstelijk vrouwelijke
deemoedigheid als hij nimmer had geuen of uch had kunnen denken.
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En zij, de vorstelijke Vrouwen, zagen een vorst en overwinnaar als zij
nimmer hadden gezien of zich denken kunnen.
Sisygambis stamelde de eerbiedvolle woorden van hulde. Maar hij
verstond haar niet geheel en al. Daarom strekte hij de jonge, breede,
sterke handen uit, waaraan het haar trof, dat geen ring blonk. En
zeide hij:
- Moeder en Koningin, duld, dat ik u hef.
Zij liet zich heffen, in plechtig hofgebaar. De andere Vrouwen
rezen mede met haar.
- Zeg mij, zeide hij en zijn stem klonk haar als in een droom van
liefde; is deze Stateira, de koningin?
- Zij is het, 0 Koning! zeide hem Sisygambis. Dareios' zuster en
vrouw••••
En zij voerde hem Stateira voor. De tranen ontsprongen Dareios'
vrouw in de smeekende oogen: zij greep de handen harer beide dochter kens en knielde met de jonge prinsessen.
- 0 Koning! riep zij. 0, Alexandros, genade voor ....
Maar zij sprak Dareios' naam niet uit. Het was niet voegzaam dezen
beminnelijken knaap genade af te smeeken voor den Koning der Konmgen.
Alexandroshiefhaardrieën op. Zijn gebaar was van een teederheid,
hemzelven onbekend en nieuw. Nooit had hij deze ontroering gevoeld, voor vrouwen, vrouwen, die voor hem knielden. Zij waren hem
in hare oriëntalische schoonheid en prachtkleedij, juweel-overftonkerd, tot hoogere schoonheid de abri koos kleurige gelaten beblosd en
beschilderd, van eene bekoring, die slechts te vergelij ken ware geweest met de bekoring, die van hemzelven op haàr allen uit ging. Hij
glimlachte slechts en zijne haar treffende gebaren waren van een
schoonheid, die hij niet wist. Nooit waren hare mannen, zonen, broeders haar ooit zoo te moet getreden. En toen hij haar gebeurd had en
gerust gesteld, onderscheidde hij achter haar eene, die het scheen, dat
hem niet naderde. Hij meende, dat zij schuw was en daarom vroeg hij:
- Wie zijt gij, 0 vorstelijke Vrouw?
- Ik ben Memnons weduwe, zeide Barsina met haat.
Hij gevoelde die. Maar zeide slechts:
- Memnon was een dappere Pers. Uw heugenis aan hem ul eervol zijn.
Zij verwijderde zich woordloos ter zijde. Tusschen de plooien
haars kleeds borg zij den dolk, waarmeê zij hem had willen treffen
voor zij zichzelve trof. Dit was het gunstige oogenblik niet.
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Toen zeide Alexandros:
- Vorstelijke Vrouwen, voedt geen vrees. Ik beloof het u: eer zal
geschieden aan uwe waardigheden. De weelde, die ik hier om mij zie,
deze kostelijke dingen, stoffen, sieraden, zij blijven de uwe. Uwe eunuchen en slavinnen blijven u dienen. De Perzische wacht om uwe
pavillioenen blijft u bewaken. Hoor mij, 0 Moeder: geen oneerzaam
woord zult gij uit Macedonischen mond hooren voor uwe ramen en
deuren; geen oneerbiedige hand zal reiken naar wat u behoort. Koninginnen zult gij en prinsessen blijven. Ik verzeker u bij Zeus: niets
zal u ontbreken.
- Behalve het vertrouwen in dat woord, mompelde Barsina.
Hij verstond haar niet. Hij glimlachte haar toe. Hij was van een teederheid, die zij nooit in een vijand hadden gezien of vermoed.
Toen zeide Sisygambis:
- Koning, gij verdient, dat wij voor u ten hemel op zenden de
zelfde gebeden, die onze harten en monden voor onzen Dareios
zonden. Ik zie: waardig zijt gij zoo groot een Koning te evenaren in
ziele-grootheid en te overtreffen in geluk. Gij noemt mij Moeder en
Koningin: ik erken niet meer dan uw slavin te zijn. Wie zoo hoog eenmaal stond als Dareios' moeder, zal de kracht niet missen het juk te
dragen, haar op gelegd: aan u zij de beslissing of gij uw macht ons bewijzen wilt met gestrengheid of goedertierenheid.
- Zoû Dareios, zoo mijne moeder en zusters hem in handen vielen,
niet handelen als ik? vroeg Alexandros.
- Hij zoû het niet! mompelde Barsina.
Wederom verstond hij haar niet. Ook geleidde Stateira haar zoon
hem toe, het prinsje, zes jaren, Ochos. Hij was zoo fijn en teêr, in zijn
met flonkersteenen en strooiparelen bestikt gewaadje, dat hij een pop
van juweel geleek, met zijn geschilderde brauwtjes. Alexandros, gezeten op den zetel, dien hem de eunuchen hadden toe getorst, breidde
de armen uit, toen Stateira zeide:
- Dit is de zoon, 0 Koning, van Dareios en uwe slavin ....
Het kind lachte vertrouwend. Niet wetende van zijn ongeluk, had
hij alleen weenend om zijn vader gevraagd. Dat verdriet was hij nu
vergeten. Deze vreemde man, die daar zat, scheen hem een groote
broêr, die hem tegen lachte en de sterke armen breidde. Hij droeg
geen baard en zijn gewaad was niet dat van een prins maar hij was
toch een Koning als de slavinnen hem hadden in gefluisterd. En dat
was ook zichtbaar. Hij was blanker dan zij allen, dat was vreemd ook.
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Toen, omdat hij den vreemden man wel beminnelijk vond, hoe anders
ook dan zijns vaders broeder, Oxathres, zoo die hem de armen breidde, naderde hij onbevreesd. Alexandros nam hem op zijn knie en
vroeg hem:
- Hoe heet ge, mijn kleine prins!
- Ochos, zoon van Dareios, zeide het kind en sloeg de armen om
den nek van den vreemden man.
- Hefaistion, zeide Alexandros, tot zijn vriend, die achter hem
stond. Hoe zoû ik wenschen, dat ook Dareios zulke inborst mij hadde
getoond!
Hij was zeer geroerd. Teeder, met een liefkoozing, zette het kind hij
neêr en rees op. Het zag, lachende nog, naar hem op.
Alexandros, tot Sisygambis, zeide:
- Moeder, wij zullen onze officieren en soldaten, die ~ijn gevallen,
de laatste eere bewijzen. Doet gij zoo den Perzen, die vielen. Zoekt
onder de dooden uwe verwanten en richt hun den brandstapelop.
Neemt wat stoffen en bedden gij noodig hebt; neemt wat aromaten
gij noodig hebt, neemt al wat gij noodig hebt volgens de zede uws
lands ••.•
De Vrouwen snikten omrond, haar rouw bedrijvende.
- Koning, zeide Sisygambis. Wij zijn overwonnen. Slechts in
voegzamen eenvoud zullen wij de genade van uw bevel op volgen.
Zonder gouden wapens en kostbare waden, zonder myrrhe en nardos
en amomum. Wij danken en looven u voor de vergunning••••
De Macedonische brandstapels, dien dag, rookten langs den Pyramos tusschen altaren, door Alexandros gewijd aan Zeus, Athena en
Herakles. Om den stapel van Ptolomaios, Seleukos' zoon, was groote
rouw: er gingen de weensters om: het waren Libysche vrouwen, die
Aristoxenes en Gorgias met de achterhoede hadden buit gemaakt,
zeiden de soldaten, bij Tarsos. Weeklagende gingen de zwarte vrouwen
om de stapels heen, wier zwaar vette roek den blauwen hemel besmeurde: omheen stonden de legers geschaard. Maar aan den zoom
van de zee hadden de Perzen hunne stapels gebouwd, al was hun
strenge, oeroude rite het vleesch der lijken, eerst door roofvogelenen
wildediereninopene lijktorens en op hoogvlakten te doen verslinden,
voor zij de beenderen verbrandden. Op oorlogsmantels hadden zij
over de stapels hoog de lijken gelegd voor Arsakes, Bubakes, Ati%yes, Rheomithres, Sabakes. Zij waren satrapen en prinsen: nu tijgers
en gieren hun niet het rottende vleesch van de beenderen vraten,
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plengden de gevangene Magiërs hen den gewijden haama-drank over
het stoffelijk hulsel en genoegde deze wijding. En devorstelijkeVrouwen togen uit haar kamp met hare slavinnen, eunuchen en wachten
om hare rouw rondom de vlammende gevaarten te drijven .•..
Op een afstand zag Alexandros toe •...
Hij stond met den opperbevelhebber, Parmenion, diens zoon Filotas en Hefaistion, de beide jeugdige veldheeren zijn boezemvrienden.
Omdat Alexandros zeer geroerd was, had hij zijn armen geslagen om
beider Vrienden nek.
De Vrouwen gingen gesluierd voorbij. In maatvolle elegie kreunden zij meer dan zij zongen hare hymne den dooden. Telkens onderbrak haar hoog op gesnerpte snik den treurzang. Voor ging Sisygambis en hare slavinnen omringden haar; volgde Stateira met de jonge
Stateira en Drypetis, hare dochter kens, te harer zijde en hare slavinnen
omringden haar; volgde Barsina en hare slavinnen omringden haar.
Hare feestkleederen af gelegd, vielen de verscheurde sluieren haar
allen om haren en schouderen en slierden langs cactus en rotssteen.
En Alexandros doorvoelde hare schoonheid. Zij was anders, die
schoonheid dan die der Macedonische en Helleensche vrouwen en
meisjes, vaak in de palestra ge-oefend tot krachtig de armen en rap
waren de voeten. Zij was, deze Perzische schoonheid, verwarrender,
ontroerender, vreemder, kunstvaardiger, kunstvoller • Zij gaf hem verlangens, die zijne kuischheid tot nu toe nimmer doorgloeid hadden;
zij gaf hem waardeeringen als zag hij vrouwen voor het eerst. Koningin der Koninginnen vond hij Sisygambis en het had hem ontroerd haar "Moeder" te groeten: in zich had hij zich driest gevoeld
%00 te doen; hare waardigheid vervulde hem met ontzag. Stateira
scheen hem schooner toe dan welke vrouw hij gezien had en hij dacht
met ergernis aan Dareios, die, volgens de zede des lands, deze zuster
nch tot vrouw had genomen. En hare beide dochter kens - zoo hij
haar met zijne zusters vergeleek: toch schoone Macedonische vrouwen, blond en blank - deden hem denken aan exotische bloemen-envruchten, gekweekt met bizondersten zorg. Twee wondere wezens
schenen hem die zeer jeugdige Oostersche maagden, peri's uit de Perzische paradijzen, waarvan hij reeds gehoord had, wel reeds bewonderend de schoonheid dezer godsdienst en verhevene mythe. En dan,
zij waren allen zoo vorstelijk: hij had haar niet kunnen tot slavinnen
vernederen. Zoo als zij nu in smart langs hem traden, hem niet ziende
of doende of niet zij hem zagen, met hare bevallige gebaren van bijna

62

ISKANDER

overdrevene rouwbetuiging in de scheurende, slierende sluiers, die
toch steeds vielen in lijnen van, der draagsters en de dingen zelve onbewuste, schoonheid, ontroerden zij hem hevig, tot tranen toe, die hij
weêrhield. De drom harer slavinnen was om haar heen eene omlijsting
harer vorstinne- en prinsessesmart, gekozen, naar het scheen, om gelaatskleur zwart, koperbruin of amberbleek, om saam smeltende bontheid: het scheen hem toe, dat niet toevallig die slavinnen zoo samen
dromden. Het was alles van buitengewone verleiding en wat hij zich
heugde van de eigen Macedonische vrouwen - zoo hij uitzopderde
zijn verheven moeder Olympias - was bijna boersch bij deze verzorgde en gekweekte voornaamheid.
Achter, met slechts enkele vrouwen, volgde Barsina, Memnons
weeûw. Zij was de dochter van Artabazos, den grooten Pers en
Achaimenide. Ook zij bedreef hare gebaren van rouw met het wringen
der armen en het melodiesch klagen. De zwarte sluiers sleepten
met de gouden zoomen lang neêr en scheurden aan stekels in flarden.
Zij scheen te wankelen van smart om hare verwanten, wier asschen
ginds op de brandende stapels zij had beweeklaagd.
Plotseling riep zij uit:
- Memnon! Memnon! Zoo slechts uw lijk mij ware gegeven om
het te eeren met plenging van heiligen drank en ál mijn tranen U
Zij trad langs Alexandros en scheen hem niet te zien. Hare zwarte
oogen staarden voor zich uit krankzinnig. Zij wrong hare schoone
liefde-armen met een hartstochtelijk gebaar. Deed zij dit om
voorgeschrevene rite en zede of opzettelijk om schoon te zijn van
gebaar en lijn? Zij ontroerde Alexandros zeer. En hij zeide tot zijn
vrienden:
- De schoonheid der Perzische vrouwen zoû, zoo wij lang staarden, pijn onzen oogen doen.
Toen, omdat Kleitos naderde, voegde hij er aan toe - de Perzische
wachten, achter de Vrouwen, gingen voorbij:
- Wat ons de Perzische vrouwen, ook zullen aan doen, laat ons
nooit onze vriendschap vergeten!
Hij omarmde Filotas en Hefaistion in grootste ontroering. En tot
Kleitos herhaalde hij nu:
- Wat ons Perzië, 0 mijn Vriend, ook moge aandoen, laat ons
nooit onze vriendschap vergeten! En nooit deze dagen van geluk en
triomf, dit jaar van triomf en geluk, dat ons de goden gunden van den
Granikos af tot Issos!
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Toen prangde hij Kleitos vast aan zijn borst.
Maar geen der Vrienden gevoelden dit oogenblik, dat de jaren noodlottig wentelen door der mannen vriendschap, der vrouwen liefde ••••
Geheel de blauwe middaghemellaaide in rood grauwen gloed van
de Macedonische en Perzische brandstapelen.
L. COUPERUS.
(Wordt vervolgd).
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ZING UW LIEDJES, IN DE ZON VERLOREN.
Zing uw liedjes, in de zon verloren,
als een droomer, als gelukkig kind,
een, dat almaar, almaar, wondren vindt,
en zichzelven voelt als nieuw-geboren.
Pas ontwaakt bij 't gouden uchtendgloren,
waart gij als een menschkind, dat bemint,
dag van licht, die als een droom begint,
heen is nu wat lijden deed tevoren.
Zing uw liedjes, dans uw mooiste dansjes,
pluk veel bloemen in de voorjaarswei,
in het slootje spelen fijne glansjes,
Zon in 't water, in het morgentij,
en daarginder, zijn het eendjes, gansjes,
dobb'ren vogels in een lange rij.
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't OUDE SPEL.

't Oude spel, gespeeld al zooveel jaren,
jonge kindren aan het strand der zee,
ziet ze graven, graven, stil-tevreê,
't is een vreugd er telkens naar te staren.
't Oude spel, daar komt de golf gevaren,
en duwt alle forten naar beneê
vult de grachten en stuwt alles mee,
't golven-komen schijnt niet te bedaren.
't Oude spel, de zon, de wind, die zangen,
en een droomer, die het al beschouwt,
eeuwge wiss'ling, eeuwig het verlangen,
Wordt wel ooit ons diepste wezen oud?
't Oude spel, dat heerlijk 'Ons kan vangen,
't spel van jeugd, van zee en zonnegoud.
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LIED, WEES ZACHT.
Lied, wees zacht voor een, die stil moet strijden,
troost uw zuster in het huis van nood,
breng den gloed van lichtend morgenrood,
en verbreek den doffen ban van lijden.
Zing dat ieder menschkind zich moet wijden
aan het leven, zoekend rozen, rood,
tot dat komt de goede makker Dood,
engel Gods, verkonder van bevrijden.
Lied, wees alsem voor het hart vol wonden,
laaf als helder-blinkend kristallijn,
en verwarm als gouden zonneschijn
Wie. het leven eens heeft schoon gevonden.
Draag in u het vuur van ouden wijn,
zing en troost, 0 helper, mij gezonden.
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HAGEL.
Uit is 't nu met roo'papaver-plukken,
nu de harde, hagelbuien-horden,
wind-gedreven, over velden rukken
en de blaêren neergeslagen worden.
Regen eerst, toen hagel, rij van fjorden
zichtbaar zijn langs 't voetpad, kleine stukken
broklen af en diep-zware aren bukken
tot den grond zich, waar de grasjes dorden.
Hoor de korrels kleteren op het koren,
wèg is 't rood, pat in het zonlicht blonk,
't nacht-zwart hart heeft in den vlaag verloren
Blad na blad, dat fel-rood gloeide als pronk,
maar geen hagel 't kelkblad kan verstoren,
dat beschut de roo'papaver-vonk.
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NU MIJN SCHOONE JEUGD VOORBIJ IS
Nu mijn schoone jeugd voorbij is,
en mijn menschenhart weer vrij is,
zie 'k gestalten tot mij komen,
in mijn droomen, in mijn droomen.
Met onhoorbaar zachte schreden,
zie 'k ze treden, %ie 'k ze treden,
en %ij wachten even, even,
in mijn droom-verhelderd leven.
leder heeft iets liefs te zeggen,
en hun trouwe handen leggen
bloemen neer en de gewaden
wuiven van wie zingend traden.
En ik %ie hun oogen leven,
in groot-heerlijk liefde-geven,
en ik woon diep in hun wezen
en mijn weedom is genezen.
Even duurt dit samenkomen,
in mijn droomen, in mijn droomen,
maar ik draag het wonder mede,
van hun vrede, van hun vrede.
JOANNES REJ)DINGIVS.

6g

VREDFSDAGBOEK.
VREDESDAGBOEK.
In Vlaanderen. Zomer, 1919.

VREDE.
Vrede, vrede-na-den oorlog, is een heel mooi woord voor een heel
leelijk ding. Dat hebben wij, hier en elders, en overal, ten volle
kunnen ervaren.
Vrede-na-den-oorlog heeft niets van de goede veiligheid en zachte
rust welke het woord vrede anders omvat. Vrede-na-den-oorlog is
haat, en vijandschap, en laster, en moord en roof. Is het niet een Duitsche diplomaat, of generaal, of professor, of wat ook, die eenmaal geschediplomaat,ofgeneraal,
zegd of geschreven heeft, dat oorlog de voortzetting was van een politiek doel met andere middelen? Welnu, men kan het gezegde gerust
ver klaren, dat vrede-na-den-oorlog de voortzetting van
omkeeren en verklaren,
den oorlog is, met andere middelen.
De vrede, de goede, de echte, de zachte en weldadige, volgt eerst
later, veel, véél later op den vrede na den oorlog.
Mijn vredes-dagboek staat vooreerst nog niet in het teeken van den
olijftak.

DE BOEREN.
De boeren, hier en overal, zoowel in de landen der Centralen als in
de landen der Entente, zijn door den oorlog rijk geworden. Zij
hebben geknoeid en gesmokkeld en gehamsterd; zij hebben hun aard
gevolgd, die is: De Schraapzucht.
Ik spreek in 't algemeen. Ik weet dat er goede en eerlijke uitzonderingen zijn en ik ken er, hier in mijn omgeving, maar niet heel velen.
Ik ken er daarentegen meer dan een, die het betreurt, dat de oorlog
geëindigd is.
Nu zitten zij vol geld en velen houden het bij zich aan huis verstopt.
Dit kost aan meer dan een het leven. Gewapende benden gemaskerde
bandieten komen hen 's nachts overvallen, schieten hen neer, stelen
hun geld. Het is hier herhaaldelijk in den omtrek gebeurd, en nooit
hebben de roovers zich vergist; altijd zijn zij dáár terecht gekomen,
waar groote schatten verborgen zaten.
zoo geven veel boeren tragisch terug, wat zij onder
Zij wisten .... ! En %00
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de tragiek en de rampen van den oorlog in al te grooten overvloed en
zonder eenige gewetens-bezwaren verworven hadden.

DE O. W.-ERS.
Hier heeten zij de barons Zeep, omdat met fabricage van vervalschte
zeep tijdens den oorlog het meest was te verdienen; en zij zijn bijna
zonder onderscheid rood en dik van eten en van drinken; en zij zijn
gemeen en plat in hunne manieren en etaleeren met cynischen hoogmoed de grove weelde, waartoe zij onverwachts en ongehoopt gekomen
zijn.
Het lijken wel monsters van ploertigheid; en voor hun dikke, opgedirkte vrouwen ken ik geen woorden ter beschrijving. Zij zijn letterlij k vetgemest met het bloed en het vleesch van het lijdende volk. Men
voelt dat zij hebben opgegeten en gedronken wat zij door hun woekerijen aan hun rampzalige medeburgers ontstalen. En dat is nog het
eenige goede aan hen. Door hun groven overdaad aan luxe geven zij
indirect, een ruim gedeelte van 't gestolene terug en velen zijn reeds
geruineerd en weer straatarm geworden. En in zooverre zijn zij beter
dan veel boeren die hun schatten uit de circulatie hebben weggetrokken; en zoo is 't ook een hooge zeldzaamheid wanneer een baron Zeep
door gemaskerde bandieten wordt vermoord.

DE AKTIVISTEN.
Het lijdt voor mij geen de minste twijfel of de zoogenaamde aktivisten
zijn met huid en haar en ziel en lichaam aan Frankrijk verkocht.
Hoe zou het anders kunnen? In 1914 stond de Vlaamsche zaak zoo
gezond, dat alle rechtmatige eischen op het punt waren verkregen te
worden. Dit was voor een heel groot deel het werk van hen die later
zouden activisten worden. Toen streden zij met waardigheid en trots.
Zij voelden liefde en eerbied voor de schoone zaak die zij verdedigden.
Zij stonden heel wat hooger in hun ideaal dan de ouderwetsche, officieele Flaminganten, bij wie de vlaamschgezindheid maar al te vaak
een oppervlakkig étiketje was.
Maar helaas! het was met hen ook slechts schijn en bedrogl Toen
zij op de proef werden gesteld, bleef er niets dan een teleurstellende
illuzie overl De oorlog kwam, en, onder de mom van een vereeniging
met Duitschland dat hun rechten zou verdedigen, (het Duitschland
nog wel dat hun eigen stamgenooten had gemarteld en vermoord!)
verkochten zij zich feitelijk aan Frankrijk.
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Ik kan het mij althans niet anders voorstellen. Alleen Frankrijk en
de Fransche invloed in België hebben baat ondervonden bij het activistisch verraad. De goede Vlaamsche zaak is door hun schuld voor
jaren achteruit gezet. Het was niet mogelijk haar een slechteren dienst
te bewijzen, dan zij gedaan hebben.

DE FRANSKILJONS.
Maar evenmin lijdt het voor mij eenigen twijfel of van hun kant
zijn ook de zoogenaamde Franskiljons met huid en haar en ziel en
lichaam aan het ultra-flamingantisme en daardoor indirect aan Duitschland, verkocht; en dit neutraliseert in tamelijk ruime mate het door de
activisten aangerichte kwaad.
Inderdaad, als nog iets de goede, door de activisten bedorven
Vlaamsche zaak zou kunnen redden, dan is het wel de wijze waarop de
Franskiljons haar nu bestrijden.
Het gansche Vlaamsche land moet volgens hen uitsluitend onder
Franschen invloed komen en alles wat nog Vlaamsch is, of denkt, of
spreekt, of voelt, als onkruid worden uitgeroeid.
Wie anders kan uit zulke mentaliteit zijn voordeel trekken dan het
ultra-flamingantisme? De activisten verkochten zich aan het franskiljonisme, de franskiljons aan het activisme. En wat van land en volk
nog overbleef was voor de Belgen!

DE ANNEXIONISTEN.
Er bleef nog genoeg over. Er bleef nog over de overgroote meerderheid van een volk vol levenskracht en taaiheid, dat getoond heeft wat
het waard was in de ure toen zijn leven op het spel stond.
Maar onder dat volk, helaas! waarvan een deel reeds verkocht was
aan Frankrijk, en een ander deel aan Duitschland,leefde ook nog een
niet talrijke, maar vrij invloedrijke groep die niet tevreden was met
wat het van den dood geredde België hun nog geven kon en daarom
zich verkocht aan een neutrale, kleine mogendheid over de grenzen:
aan Nederland!
Dat zijn de zoogenaamde annexionisten!
De Nederlanders zullen tegenwerpen dat zij niemand wenschen om
te koopen en ik geef dit gaarne toe; maar in dat geval hebben de annexionisten dan uit zuivere en onbaatzuchtige liefde voor Nederland
gewer kt; want het is niet mogelij k België, dat reeds zooveel geleden
heeft, dieper in de oogen van de gansche wereld te vernederen, noch
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Nederland, dat zich lang niet altijd in de sympathie der buitenwereld
mocht verheugen, doelmatiger daar weder aan te helpen.
Zoo staan wij er nu voor! Met walg en schaamte staart men radeloos om zich heen ....

AAN'T DOODE FRONT.
Om al die laagheid en die narigheid weer te vergeten; en aangezien
iedereen het front bezoekt, ben ik, op mijn beurt, ook aan het front
geweest. Eerst dacht ik, dat het overbodige moeite was. Het front
met al zijn wreedheid en verwoesting, is hier immers naar mij toegekomen. Maar nu ik het èchte front gezien heb, denk ik er anders over.
Ik ben er reeds drie maal geweest en zal er nog wel meer terugkeeren.
Het prangt als een obsessie. Het is iets zoo overweldigends, dat men
het eerst na geruimen tijd en herhaalde bezoeken "realiseeren" kan.
Ik ben aan het front gekomen op een stillen, zonnestralenden Augustus-ochtend, tusschen Meenen en Ieperen, op de hoogvlakte van
Gheluvelt. Een leeuwerikje zong, hoog-krinkelend in den blauwen
hemel, dáár waar nog even groene boomen stonden en waar nog gouden korenakkers golfden; en toen was 't plotselingdesomberewoestenij, de eindelooze uitgestrektheid van den Dood, "Ie Royaume de la
Mort" met de alom heerschende, absolute stilte en verlatenheid.
Ik zoek naar woorden om uit te drukken wat ik daar gezien en gevoeld heb. Ik hield mijn auto-wagen stil en stapte op den weg. Ik
keek en luisterde.
Er was daar een houten paal geplant in 't hooge gras vol wilde bloemen; en op dien paal was er een dwarsplank gespijkerd, als van een
kruis, en op die plank stond in groote zwarte letters een enkele naam:
GHELUVELT.
Ik schreed naar die plank toe. Het kostte mii inspanning en moeite
om er te komen. Het gras lag vol met onzichtbare steenbrokken,waarover de voeten struikelden; en ook vol met groote, diepe kuilen, de
eene naast de andere, waarin geelachtig water stilstond en waaruit allerlei wilde planten en bloemen opwoekerden. Er leefden dieren in die
waterkuilen: kevers die met een zilverblaasje onderaan hun staart in
diagonale vaart naar de diepte gleden; en kikvorschen die er in neerplonsden als vallende keiën en dan met sierlij ke bewegingen als van
menschen, die heel goed kunnen zwemmen, den anderen oever be-
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reikten. Dat was Gheluvelt, het groote, rijke dorp, dat vroeger, van
uren verre zichtbaar, over de vruchtbare hoogvlakte glinsterde!
Ik keek over die wijde, wijde vlakte. De afgeknotte boomenstronken langs den weg, leken op oer-oude grijsgele zuilen, verweerd, versplinterd, uitgekankerd, uitgevreten, als een verbrokkelend graniet
waaraan de eeuwen hadden geknaagd. Niets kon een absoluter beeld
van den absoluten dood, van den verstarden en versteenden dood
geven. En al die verbrijzelde boomenrompen, die van dichtbij geel en
grijs waren, werden in het verschiet van 't omgewoelde veld, aschgrauwen bijna %Wart, zoodat de gansche uit,gestrektheid op een cindeloozen doodenakker leek, een immens, verlaten kerkhof vol verbrande kruisen, een wijdte zonder atmosfeer als 't ware, waar sinds eeuwen
niets geleefd had, en waar ook binnen eeuwen niets meer leven zou.
Ik zag een zijweg, rechts. Hij had nog een dubbele Tij verdorde
hoomen, met %Wart gebladerte. Al de dorre stammen stonden naar 't
Oosten geheld, krom-gegroeid onder den aanhoudenden druk van
den westerwind. Op een der tronken was een bord gespijkerd; wit
met groote %Warte letters; en dat bord droeg den naam :BECELAERE.
Een pijl duidde de richting aan waar het dorp gelegen had.
Ik wandelde dien weg op. De wind klaterde zacht in de zwarte,
dorre, kruinen. En niets anders leefde noch bewoog in heel den omtrek. De doode zwarte boomen liepen een eindje door het veld; en
toen was er eensklaps niets meer en, weer stond ik voor de oneindigheid der kale doodsvlakte. Een Danteske nachtmerrie; iets, zooals
men zich in zijn verbeelding zoude kunnen voorstellen: den weg naar
de Hel!
Ik keerde terug en klom op een hoogte. Die hoogte was 't verbrijzeld overblijfsel van een duitsche "pill-box". Het was niets meer dan
een omgewoelde hoop beton en ijzer, waaraan nog draden hingen, als
uitgebloede en verdorde aderen. Daaronder golfde een soort van dal,
krioelendvol van de prachtigste paarse bloemen; en op den rand van
dat wilde bloemenveld lag iets als een voorhistorisch reuzenmonster:
een groote stukgeschoten "tank," gecamoufleerd in groen en bruin,
met opengereten flanken, waaruit het gras in bossen opschoot.
Ik keek en luisterde. Ik keek naar de grenzelooze verlatenheid en
luisterde naar de absolute stilte. 't Was om mij heen als een verstijfde
doodenwereld, die zijn vast-versteende vormen voor de eeuwigheid,
heeft aangenomen. En 't eenige wat er nog in leefde was de wind, die
er een buitengewone beteekenis kreeg. Het woei heel zacht, te naa-

74

VREDESDAGBOEK.

wernood eenstreelend briesje, maar over die oneindige doodsvla kte waar
geen vogel piepte, waar geen blaadje suizelde, had die zwakke stem van
den wind alles te zeggen en haar klagelij k geluid beheerschte de gansche
wijde uitgestrektheid. Het prangde aan het hart van eenzaamheid en
van benauwdheid. Men luisterde en staarde alom ademloos.
Toen hoorde ik, in die complete stilte en verlatenheid, nog iets van
menschelijk leven: het kloppen van een hamer! Verrast keek ik op, en
zocht waar het geluid vandaan kwam. Ik merkte niets. De hamer
klopte ergens in de diepte, tussc!hen de verminkte geraamten der
boomen, die om mij heen grijsgeel waren, en verder grauw, en aan den
einder zwart, als ver kooIde kruisen.
Ik daalde van de hoogte en strompelde, tusschen steenbrokken en
overgroeide granaat kuilen, naar het geluid toe. Wie mocht daar toch
wel leven in die doodsvallei? Wie mocht daar nog aan werken denken?
Toen zag ik!.. .. Ik zag een man, in khaki-kleeren, die naar den grond
gebogen, hamerde. Hij stond alleen in 't midden van een ruim uitgestrekt veld, dat op een zachte glooiing lag en wonderlijk deed denken
aan het binnenste van een heel groote kerk, waarvan dak en muren en
pilaren zouden weggenomen zijn en waar nog maar alleen de stoeltjes,
in ontelbare rijen, zouden zijn blijven staan. Hij scheen daarin te
wer ken, hier en daar een van die stoelen te herstellen. Hij leek heel
groot in die verlatenheid; zijn gestalte, hoewel gebogen, scheen het
gansche veld te domineeren.
Eensklaps voer er als een schok door mij. Ik stond, niet voor een
kerk, maar voor een kerkhof! De duizenden op elkaar gedrongen
stoeltjes waren duizenden en duizenden op elkaar gedrongen houten
kruisjes! Daar lag een veld van Engelsche gesneuvelden: gansche regimenten kruisjes over gansche regimenten dooden, zooals zij overal
liggen in Vlaanderen, ontelbaar, in de sombere loopgraven der Eeuwigheid.
De man hamerde voort en zag mij niet. Het gescandeerde geluid
van zijn hamer vulde de gansche, doodstille, eindeloos-verlatene
vlakte. En de wind suizelde, heel zwak en droef en klagelijk, over het
hooge wilde gras en door de schoone, overal opwoekerende witte, en
roode, en paarse bloemen.

DE KEMMELBERG.
Tegen de wazigen einder, achter de wijde doodsvlakte van Gheluvelt en van het Hooge, zag ik den Kemmelberg opdoemen ....
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Ik wist dat hij het was. Anders zou ik hem niet herkend hebben.
Hij stond vroeger vol met groote, oude boomen; en er was een witte,
steenen molen, met helroode wieken. Nu was er niets meer. Niets dan
een kale, ronde stomp, bruinachtig-blauw in de verte!
Wij reden er heen over de hobbelige keiwegen. De jeugdige soldaat,
die met mij was, en die daar 't offensief had meegemaakt, wees mij de
plaatsen aan, waar hij gelegen en gestreden had. Hij wees, doch
ik zag niets; ik hoorde slechts de namen van de plaatsen. Hier is
Vormezeele, sprak hij. En ik bemerkte een heel klein hoopje puin,
niet grooter als een omgekeerde karrevracht. Daar ligt Wijtschaete;
en daarnaast ligt Meesen. En in het kort verschiet zag ik twee
bruine golvingen, absoluut glad en kaal, als twee bruine, naakte
ruggen. Naar Sint Elooi zochten wij een ruime poos. Mijn jeugdige
geleider moest het eindelijk opgeven. De plek waar Sint Elooi
eenmaal gestaan had, kon hij niet terugvinden.
Rechts en links van den weg was het een onnoemelijke chaos van
allerhande puin en afval. Er waren daar veel stukgeschoten
"pill-boxes", bergen van gegolfd plaatijzer, letterlij k doorzeefd
van kogels; onontplofte granaten van alle grootte overal; en gansche
wolken als 't ware van verroesten prikkeldraad, die van uit den
hemel op de aarde schenen neergevallen.
In dien vuilen, bruinen warboel, waren ten alle kante vuile, bruine
mannen aan het opruimen. Dat waren troepen Annamieten. Zij
wroetten in die wildernis en waar wij langs kwamen richtten zij zich
even op, om ons na te kijken. Zij leken allen op elkaar. Zij hadden
allen denzelfden, raadselachtigen, aapachtigen, spottenden grijnslach, als voelden zij innig leedvermaak voor al die verwoestingen,
welke hun traditioneele ras-vijanden, - de Witte Menschen - daar
zelven, in hun eigen huis als 't ware, hadden aangericht. Zij riepen ons
grijnzend iets in hun onbegrijpelij k idioom na en lachten, met wreede
tanden. Mijn jeugdige geleider vertelde mij, dat zij heel veel roof en
moord pleegden en dat de daders, als zij niet op heeterdaad betrapt
werden, bijna niet meer te ontdekken waren, vanwege de gelijkenis
welke al die kerels, voor Europeanen, met elkander hebben. Zij
woonden daar ergens in hun kampementen, midden in granaatkuilen en puinen; en eenmaal als de nacht was ingevallen kon
men zeggen dat de slagvelden hun toebehoorden en dat geen
ander levend mensch als zij het wagen moest zich in die oorden
te begeven.
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M en toe kwam ons een wagen tegen. Die werd voortgetrokken door
muildieren, en de geleider, die hoog in 't zadel zat, was doorgaans een
Hindoe, nobel als een prins, in khaki-kleeren en in khaki-tulband,
met ~warte snor en groote ~arte oogen. Zij keken onverschillig naar
't omgevende; het waren als vorsten op be~oek in vreemde landen,
waar zij een hulde schenen te verwachten.
Wij naderden den berg. Hij vertoonde reeds op een afstand ~ijn
omgewoelde, opengereten flanken. Aan den voet lag wat eenmaal het
heel klein dorpje Kemmel was; en nu was 't bijna niets meer; enkele
brokkelige muren rondom het stukgeschoten kerkje, waarvan het
spitse torentje nog half overeind stond en dat van binnen als 't ware
was uitgehold, bleek en lichtro~e, als een in verminking doodgebloede
lichaam.
Wij klommen te voet op den berg. Ik herkende dien oranjekleurigen ertsbodem vol ij~ersteenen, die op granaatscherven lijken. On~e
schoenen kregen dadelijk een geelbruine stofkleur •Rechts lag de Roode
Berg, verder, op de Fransche grens, de Zwarte Berg. Ik herkende ~e
niet meer. Zij waren absoluut kaal geschoren; en leken nu ook veel
kleiner geworden, en veel dichter bij den Kemmelberg gelegen.
Wij stegen hooger, tusschen loopgraven, granaat kuilen en wrakken
van prikkeldraad-versperringen. Hier en daar het graf van een Duitscher, met den roestigen helm of de ver kleurde muts op het kruis.
Men denkt aan wat het daar geweest moet ~ijn, op die eenzame, kale
hoogte, onder het donderend kruisvuur dat van alle kanten er op losbarstte! Wij waren eindelijk op den top en zagen het gansche land om
ons heen.
H~n, dorpen, boerderijen waren er niet meer; maar wat nog
overbleef van bosschen en van boomentron ken in de diepte, was
totaal dor en ~art; en het maakte den overweldigenden indruk alsof
de gansche, kale Kemmelberg één re~en-mausoleum was, waar omheen ontelbare rouw-flambouwen ~art stonden te branden. Geen
mensch, geen dier in die verlatenheid. Geen atmosfeer als 't ware;
niets dan de absoluutheid van den ~arten, stillen dood!
In die ~arte diepte lag iets als een breede, licht-ro~e en grij~e vlek.
Wij begrepen eerst niet wat het wel we~en mocht. Wij oriënteerden
ons op het kompas en op de kaart en wisten eindelij k dat het de
vernielde stad Armentières was.
Zij lag daar, opengereten, als van uitgebloed, lichtro~e en grij~e,
van elkaar gescheurde vleesch. Geen rookwolkje steeg er uit op, geen
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waas of nevel zweefde er om- of- over-heen; zij lag daar open en doodstil onder den blauwen hemel, als van een grootsche menschenwerk,
dat pas in wording, door de menschen reeds verlaten was.
Lang, lang, stonden wij er roerloos naar te staren, als 't ware elk
oogenblik verwachtend, dat de polsslag van het leven er weer kloppen
~ou. Maar alles bleef doodsch en stil; en strak stond de kale Kemmelberg als een reus in 't midden der verwoesting, waar alleen de zwarte
rouwtoortsen der boomgeraamten tragisch schenen te branden.
Wij keerden ons om en staarden 't Noorden in. Daar lag, midden in
't zwart, iets als een blinkend spiegeltje. Dat spiegeltje was de mooie
vijver van Dickebusch, eertijds zoo weelderig omringd door prachtige, hooge hoomen, dat men van op den Kemmelberg, tenauwernood
het water tusschen 't groen zag schitteren. Wij herkenden 't niet meer,
wisten alleen dat het de vijver was, omdat het niets anders wezen kon.
Wij keken verder naar den einder en zagen daar een wondertafereel. Groote, grijs-gouden geraamten, als uitgebleekte botten en beenderen van reuzen tegen de helder-blauwe lucht!
Zij staken duidelijk en helder in de verte op; zij glinsterden vreemd
en aangrijpend, als een bovennatuurlijk verschijnsel. Zij schenen niet
bij 't landschap te behooren; zij leken van een ander land, uit een anderen tijd, van een andere wereld.
Het waren de ontroerende ruines van Ieperen, het schoonste, het
meest grandiose en aangrijpendste tafereel, dat een menschenoog aa!lschouwen kan.
Wij renden den berg af, als magnetisch aangetrokken, klommen in
den wagen en reden naar Ieperen.

IEPEREN.
Ik heb de ruines van Ieperen gezien, als de tragische geraamten
eener heilige stad, alvorens zij onteerd en geprofaneerd werd door het
ellendig mercantilisme, dat er zich thans heeft genesteld.
Ik kwam op den heuvel van 't Hooge, waar vroeger de prachtige
kasteelen en de schoone, stille bosschen lagen en, voor ik het wist was
ik te Zonnebeke, dat ik niet herkende.
Men herkent niets meer in die doode streek. De kasteelen waren
van den aardbodem weggevaagd; er bleef geen steen van over en de
bosschen waren stapels afgeknotte, zwarte telegraafpalen geworden.
De huizen en villa's van Zonnebeke, vertoonden, in zooverre er nog
iets van overbleef, een ontzettend schouwspel. De muren die nog
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overeind stonden schenen met puntige hamers krioelend-vol kleine
gaten gebikt. Op eenigen afstand deed het denken aan gepointilleerde schilderijen. Gansche planchers van de bovenverdiepingen
waren in één stuk scheef afgegleden en hingen daar nu als groote,
grijze draperieën, tusschen de van elkaar gescheurde wanden. Daken
en kroonlijsten bestonden niet meer en 't was alsof een horde formidabele reuzen met stalen tanden de brokkelige muren langs boven
hadden afgeknauwd.
Ik kwam in Ieperen! Ik stond in de stad Ieperen voor ik er mij rekenschap van gaf. Het leek niet meer op Ieperen. Het leek op niets
bekends meer; maar het was van een zoo indrukwekkende, tragische
g ootschheid, dat ik er lange minuten stil voor stond, als 't ware nog
niet voelend, niet begrijpend.
Ik zag de oude vestingswallen en het trof mij, dat ze betrekkelijk
weinig hadden geleden. De mooie, antieke, heraldische leeuwen, die
rechts en links, met het gebeitelde wapen der stad, de ingangspoort
versierden, waren weg (misschien verbrijzeld, misschien bijtijds nog
afgenomen) maar de dikke muren zelven, vertoonden slechts enkele,
niet al te groote gaten en ook de stevige gazonbekleeding had het
wondergoed uitgehouden. Die oer-oude citadellen schijnen dan toch
wel sterker te zijn dan men voorspeld had.
Zoodra ik door de poort was stond ik in de stad; en in die stad was
niets meer! Niets dan bleeke hoopen puin, en diepe, dicht met gras
begroeide kuilen; en midden op een ruime leege plaats een phenomeen, een wonder van vernielde schoonheid: de tragische overblijfsels van de Hallen en de Hoofdkerk!
Iedereen heeft er de plaatjes van geûen, die de getormenteerde
vormen van die puinen weergeven; maar, wat slechts zij hebben gezien en gevoeld, die de doode stad bezochten, dat is de Kie UT van die
puinen; dat tintelend stof van grijs en goud als 't ware waarmede zij
omgoten zijn, en dat die oude, verbrijzelde en verpulverde steenen
doet leven, lèven met een intensiteit van tragiek, waarvan geen beschrijving eenig denkbeeld geven kan.
Ik voelde als iets heiligs in mij komen toen ik vóór die ruïnes stond.
En toen ik het plakkaat gelezen had, hetwelk de EngelSchen, die nog
steeds bevel voeren over de stad; er hebben aangeplakt: "This is holy
ground, no stone may be taken away" begreep ik, dat die impressie
van heiligheid, aan al wie nog iets voelen kán, zich overweldigend
moest opdringen; en dat de eerste woorden die bij dit zicht aan men-
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schenkeel ontsnapten, deze moesten zijn die daar geschreven stonden.
Lang heb ik daar rondgedwaald. Er waren weinig menschen om mij
heen; maar er waren er toch nog te veel. Ik had er gansch alleen willen
zijn: alleen met mijn levende herinneringen, in die tragisch-levende
ruines. Wat lijkt dat klein, zootn totaal vernielde stad! Ik herinnerde
mij v~n vroeger lange wandelingen door de pittoreske straten, lange
haltes vóór de mooie, oude geveltjes, lange stonden van bespiegelende mijmering in het verleden. Nu was ik er dadelijk doorheen; nu
had ik, in enkele minuten, alles afgeloopen en stond ik weer, als magnetisch aangetrokken, voor de prachtige, grandiose bouwvallen van
Hoofdkerk en van Hallen.
Ze zijn heilig en ze moeten heilig blijven. Hun wreede schoonheid
van antieke, grijs-gouden-ruines, mag niet, door banalen, niets-zeggenden wederopbouw, onteerd en geprofaneerd worden. Wat er nu
uit spreekt moet blijven, ten eeuwige dage, als levend beeld voor de
komende geslachten. Hier heeft zich een epos afgespeeld zooals de
Menschheid er nooit een gekend heeft. Hier werd de brute misdaad
van den overweldiger gestraft en hier moet ongeschonden bewaard
blijven een atmosfeer en een omgeving van Mgrijzen tegenover het
Duitsch militairisme in tt bijzonder en tegen elk militairisme in tt algemeen. Hier, bij die sprekende, levende puinert, bij die tragische overblijfsels van een der schoonste kunstwerken der middeneeuwen,moet,
tot het einde der dagen, de vloek klinken van de vermoorde Schoonheid tegen de infame macht van tt ruwen tt bruut geweld!
Men zegt dat het plan is ontworpen om Ieperen, met zijn monumenten, weder op te bouwen. Het is te hopen dat de gansche beschaafde
wereld, in zooverre die nog bestaat, er zich mee zal bemoeien om
zulks te verhinderen. "This is holy ground; no stone may be taken
away." De Engelschen, dat nuchter, praktisch volk, hebben het toch
goed en diep gevoeld. Honderd duizenden van hun mannen zijn in de
bocht van Ieperen gesneuveld en liggen er begraven. Zal men op die
tomben van de slachtoffers onzer aller vrijheid leelijke, banale nieuwe
steenhuizen gaan bouwen! Ik zou tt verbod nog ster ker willen maken.
Ik zou zware straffen willen zien toepassen, niet alleen aan wie daar
een steen durft weg te nemen, maar zelfs op wie er een steen durft
aan te roeren.
Het is al meer dan er.g genoeg dat het heilige Ieperen reeds zoo
schandelijk geprofaneerd is door al die houten barakken van eet-endrink-huizen, die men er ten behoeve der toeristen heeft opgericht.
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Toeristen in Ieperen! Bedevaarders, moesten 't zijn; stille, ernstige,
ingetogen, en ontroerde bedevaarders; en niet de smerige, lawaaüge
benden eters en drinkers en pretmakers, die er nu de gewijde stemming komen verstoren.
Maar helaas! .... De tijden van gevoel en wijding zijn voorbij. Het
leelij ke en grove· zegevieren!

HIER EN DAAR.
Het heeft voor mij een droeve aantrekkelijkheid hier en daar alleen
te kuieren over de doodsche en verlatene slagvelden. De wind die
klagelij k fluistert door het wilde gras en 't hooge riet is de eenige
stem die men er hoort. Men kan er uren lang in alle richtingen ronddwalen: 't is overal hetzelfde en toch overal weer anders en allerlei
impressies komen u aangrijpen.
Het is de eene granaat kuil naast de andere, allen wild omgroeid met
onkruid en met bloemen, allen half vol met geelachtig water, waarin
dikwijls nog granaten en allerlei verroeste afval liggen. Het loopen is er
een voortdurend strompelen. Men denkt: waartoe goed om nog verder
te gaan, geprangd door griezeling, in de vage hoop eens iets te vinden
dat men nog niet gevonden heeft.
De wilde-bloemen-woekering is wit, en rood, en paars. Zelden ziet
men er een gele bloem; haast nooit een blauwe. De lange lijn der in
elkaar geschoten Duitsche loopgraven teekent zich nog duidelijk af
als een eindeloos kronkelend lint van rood en wit. Dáár waar de ker khoven liggen (en waar liggen zij niet in die oneindige desolatie?)
schijnt bij voor keur de paarse bloem te tieren. En zoo gaat dat voort,
van golving tot golving, van granaatkuilenveld tot granaatkuilenveld,
tusschen de zwarte, afgeknotte boomstronken, zonder eind, zonder
eind, in zijn kale eentonigheid, zoover de oogen reiken ....

DE BOER.
In die doodsche verlatenheid, waar niets meer leeft noch schijnt te
kunnen leven, ontmoette ik dezen morgen een boer. Hij stond in 't
hooge gras, tusschen twee granaat kuilen. En met zijn stok porde hij
in den grond, keerde eenige aardkluiten om, boog voorover, nam er
een handsvol van op, bekeek het met aandacht, en rook er even aan.
"Iets verloren?" vroeg ik tot hem naderend.
Ietwat verrast, met een leuken boerenglimlach over zijn glad geschoren lippen, keek hij naar mij op.
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"Neen, niets verloren," zei hij; "maar ik kijk eens naar de kleur van
den grond en ruik er eens aan.
"Waarom<" vroeg ik.
"Omdat er hier zoo vreeselij k veel bloed vergoten is, dat het mij niet
zou verwonderen als de aarde er nog rood van zag en er naar rook.
"Wat moet er nu met dien grond gebeuren? Heeft hij nog eenige
waarde?" vroeg ik.
De boer streek langzaam, in gedachten, met de hand over zijn kin
en antwoordde:
"Die grond is vetgemest met menschenbloed en menschenvleesch;
het zal de vruchtbaarste op aarde zijn. Maar hoe hem te bewerken!
Ik weet geen raad. Zooals hij daar nu ligt heeft hij geen de minste
waarde meer. Het eenige zou zijn hem voor niet weg te geven, in
kleine perceeltjes, aan al wie hem bewerken wil. Het moet hier opnieuw, van voor af aan, ontgonnen worden, als in de wilde streken.
Ik strompelde verder en de boer ging van zijn kant; en over de verlaten doodsvlakte suisde enkel nog de klaagstem van den wind door 't
buigend, hooge riet.

DE BERECHTING.
Daar komt iets aan, in het verschiet, over de grijze naaktheid van
den weg ....
Een man voorop die bij helder daglicht een brandende lantaarn
draagt in zijn linkerhand, en in zijn rechterhand een belletje, dat hij,
met getij ke tusschenpoozen, doet klingelen.
Een man daarachter, in wit koorhemd over zwarte pij, die, blootshoofds, iets met groote wijding in zijn beide saamgevouwen handen
schijnt te dragen.
't Is een berechting! 't Is een pastoor die, met zijn koster, ergens
aan een stervende de laatste sacramenten gaat toedienen.
Ik neem mijn hoed af en kniel neer, ~oals gewoonte is. De kleine
stoet van twee personen trekt voorbij. Er is niemand anders over de
gansche wijde slagveldvlakte. Waar komen zij vandaan en waar trekken zij heen? Waar staat het kerkje dat het Heilig Sacrement nogin
zijn altaar borg? Waar ligt de stervenszieke, die den laatsten troost
wacht? Nergens een huis, nergens een dak, niets dan verwoesting en
verlatenheid, zoover de oogen reiken!
Zij gaan, en gaan, in het intermittent geklingel van het belletje, dat
LXV
6
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fijner wordt en zwakker, tot het weldra, met het verdwijnen van de
beide schimmen, in het niets verzwindt.
En nogmaals spreekt alleen de wind, die klagend door de neerbuigende halmen ruischt.

HITCHIKOO' S FARM.
De jeugdige soldaat die met mij meereist langs het doode front,
wil mij het boerderijtje laten zien, waar hij zooveel dagen en nachten
tijdens den verstarrings-strijd, heeft doorgebracht.
Het ligt bij 't meer van Dickebusch, niet verre van een grintweg.
Mijn jeugdig vriendje zoekt. Hij zoekt naar den grintweg en naar
't dorpje Dickebusch. Hij begrijpt er niets van dat hij 't niet meer
vindt. Daar lag het toch, op korten afstand van het meer. Daar stond
de kerk, daar liep een straat, daar waren huizen! Wij wagen ons op
goed geluk af, over hoopen puin en afval, rij k begroeid met onkruid,
en eensklaps slaakt mijn jonge vriend een kreet: hij heeft de plek
herkend waarop de kerk eenmaal gestaan heeft; de diepe kuilen er om
heen zijn de opengeschoten grafkleders van 't kerkhof, en even verder
langs den grintweg, die geen grintweg meer is, ziet hij de ruine van het
boerderijtje, van "Hitchikoo's farm!"
In enkele sprongen over kuil en poel, staan wij voor de "Farm".
Het dak ligt open, maar enkele muurbrokken staan nog overeind.
Wij schrijden er binnen. Mijn vriendje glimlacht, weer vol van allerlei herinneringen.
"Hier sliep ik," zegt hij, "en daar was onze keuken."
"Hier is een bom ingeslagen, welke twee Belgen en drie Engelschen
heeft gedood. Daar achter, bij die sloot, stond onze batterij."
Wij staren eventjes naar buiten en, tot onze diepe verbazing, zien
wij, in die verlaten wildernis, een menschelijk wezen op ons afkomen.
Het is een vrouw van middel baren leeftijd, gekleed als een boerin.
Zij kijkt ons met wantrouwen aan, blijft staan, schijnt ons te willen
vragen wat wij daar wel komen doen. Mijn jonge vriend stapt naar
haar toe.
"Zij-de gij hier de bezinne?" hoor ik hem vragen.
"Jèjik," antwoordt de vrouw zonder meer.
,/k Kom hier ne kier kijken; 'k hè hier zes moanden in ou huis gewednd," bericht mijn vriendje.
Deze toch wel verrassende mededeeling schijnt luttel indruk
op de vrouw te maken. Althans geen pleizierigen indruk. Zij kij kt
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vrij nijdig op en vraagt: in haar sterk-geaccentueerden, west,.
vlaamschen tongval:
"Zie-de gie da meschien die zoo ne schoanen noam an mien hof gegeven hèt?"
"Wa veur ne noame?" vraagt mijn vriendje.
"Ge moet oe nie zot geboaren; 'k verstoan oak wel lengelsch wè-je,"1
nijdigt de vrouw.
"Mijn vriend barst in een proestlach uit. "O! Hitchikoo's Farm!"
schatert hij.
"Joa, Hitchikoo's Farm," herhaalt de vrouw venijnig. En zij valt
uit in een vloed van verwijten, die niet te stelpen zijn.
Dat haar boerderij aan stukken geschoten is, daarin berust ze. Dat
haar huisraad vernield is, dat al haar vee gestolen werd, dat zij en haar
man geruineerd zijn, zij kan er een reden van maken. Zij leeft nu in
een krot als zooveel anderen. Maar dat men haar den smaad heeft aangedaan haar boerderij het "Luizenhof" te noemen, zij die altijd zoo
zindelijk was, zij, die eiken zaterdag vast, van onder tot boven haar
huis boende en schuurde, dat is een beleediging die ze niet verdiend
heeft en niet slikken kan.
Mijn vriendje poogt haar te bedaren:
"D'r woaren d' er vele, wried vele!," verzekert hij.
"Van mien toch niet!" roept trotsch de vrouw.
"Van de Duitschers meschien," vergoelijkt mijn vriendje.
"Of van de Belzen! Of van d' lengelschen! herha<l1t de vrouw uitdagend. Moar van mien toch niet! Van mien toch niet! En verontwaardigd klopt zij op haar houterige borst.
Ietwat onthutst kijken wij elkander aan. Niets te praten met die
vrouw. Zij is en blijft vol nijd en wrok. Zij is een razend beeld van ergernis over de onbillijke en onverteerbare beleediging; en stil druipen
wij af, nog eens ten overvloede door haar nagekreten, dat we 't wel
aan eenieder mochten zeggen, dat de "luuzen" niet door haar op haar
boerderijtje zijn gebracht. Waar we trouwens beiden overtuigd van zijn.

GROOTE DAGEN.
Het zijn hier groote dagen geweest in 't land •••• Foch is gekomen,
en Poincaré is gekomen; en de koning en de koningin zijn met hen
rondgetoerd. Ook hier, dicht in de buurt, zijn ze geweest. Ik had ze
kunnen zien als ik maar de moeite had genomen om tot aan de stad te
rijden. Ik heb ze niet gezien. Ik heb mij, tegen het uur dat ik zou
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moeten vertrekken, bezig gehouden met te kijken naar de doening
van een groote spin en van een groote mug.
Een groote spin hing onder mijn balkondak in haar web. Zij hing
daar als een voorname, dik-deftige dorpsdame, met gespannen middel
in het midden van haar geometrisch-uitgemeten bezittingen. Zij
scheen bezoek af te wachten. Om haar heen, gevangen in de mazen
hier en daar, vertoonden zich de dorre overblijfsels van wie reeds het
bezoek had afgelegd.
Een groote mug met lange pooten kwam in onbesuisdheid aangefladderd. Zij haakte in de web en bleef er even, met een van haar
slordige, lange pooten in hangen. Mevrouw de spin bewoog zich
dadelijk naar voren om de bezoekster te ontvangen. Maar het bleek
een vergissing te zijnj de mug was niet op een bezoek bedacht. Zij
wrikkelde zich los en vloog heen. Mèvrouw de spin, de vergissing
begrijpend, bleef even roerloos wachten en keerde toen op haar gewone plaats terug, waar ze 't zich gezellig scheen te maken, als iemand
die daar heel goed tehuis is.
Een ieder kan zich vergissen: Je klopt wel eens aan een verkeerde
deur. Maar als je nog een greintje gezond verstand en heldere logica
tot je beschikking hebt, dan kom je toch niet - vooral niet oogenblikkelijk nadat je je vergissing hebt gemerkt, - weer aan het verkeerd adres kloppen. Dit schijnt de groote mug niet te begrijpen. Te
nauwernood is ze weg, of daar komt zij reeds terug, vliegt met slinksche bewegingen op de web aan, blijft er opnieuw met haar domme
pooten in haken.
Toch een bezoek! denkt mevrouw spinj en schiet haastig toe. Toch
niet! Een vergissing! antwoordt de mugj en werkt~ich nog eens los en
dwarrelt heen.
Ik kijk op mijn horloge. 't Wordt tijd voor mij, hoog tijd! Straks
komen Foch en Poincaré in de stad en zij blijven maar heel, héél kort.
Slechts één uur is er gezegd. Nu reeds mag ik mij flink reppen.
Ik maak mij klaar en zal gaan. Maar, waarachtig, daar is alweer die
stomme groote mug, %Wervend om de web heen, met zotte, dansende
bewegingen, alsof ze de deftige spin voor den gek hield. Nog nooit
heb ik iets zoo mals gezien. Dat dier is, of krankzinnig, of dronken.
Dronkenj •.•.? Van wat ••••? Dus krankzinnig. En ik vergeet de tijdj ik
verlustig mij in 't gezicht eener krankzinnige mug!
Zij danst ..•• zij danst ••.• nu eens de "two step" dan weer" de tango"
dan weer de "fox-trott". Óf is 't iets anders dat ze danst: een wild-
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tragische dans, een dans van hypnotisme en betoovering, een dans
van onontkoombaarheid, een doodendans, dáár, voor het verraderlijk
net der valsche, wreede spin, die haar zal vangen en verslinden?
Plots haakt zij weer en nu met twee, drie pooten te gelijk, zoodat zij
zich niet dadelijk los kan werken. Zij schudt en wringt, maar tt is te
laat: de spin schiet toe en plakt haar zuigers op den hals.
Vreemd is het; vreemd stil. De mug maakt geen beweging meer. tt
Is of ze eensklaps groote rust voelt en voldoening. De spin keert zich
even half om, als om in gemakkelij ker houding het bloed uit te zuigen
en de twee dieren hangen daar weer een poos gansch onbewegelijk.
alsof zij elkaar een innig-groot geheim toefluisteren. Dat duurt zoo
heel, hééltlang. Dan krijgt de mug, die ik reeds dood waande, nog een
laatste, korte levenscrisis ; en daarmee is het uit: de mug is niets meer
dan t!en leeg omhulsel tusschen de broze draadjes van de web.
Mevrouw de spin laat haar slachtoffer los. Loom kruipt zij naar
haar plaats terug. Zij blijft er echter slechts een oogenblik. Zij keert
zich weder om en klautert naar boven onder tt dak, waar ze zich in
haar privé-appartement terugtrekt. tt Is uit voor een poos. Zij gaat
wat rust nemen. Zij verwacht geen verdere bezoeken meer. Mocht er
echter onverwachts nog iemand komen, dan ••..
Ik kij k opnieuw op mijn horloge. Drommel! Het is te laat geworden! Ik zal Foch en Poincaré niet meer zien! Niets aan te doen. tk Zal
het in de avondcouranten lezen!
De couranten liggen voor mij en ik lees ze. Wat tn geestdrift! Wat
tn ovaties! Duizenden zakdoeken als witte vogels wapperend en klapperend! Duizenden geestdriftige handen naar de autots uitgestrekt;
duizenden kelen zingend, jubelend, hoeraënd! En dan discoursen en
applaus, en nog discoursen en applaus, en uitdeeling van decoraties!
Decoraties! Wat zullen er enkele menschen mee gelukkig zijn gemaakt! Zootn eerste lintje, wat tn vreugde, wat tn heerlijkheid! Die
gun ik het; ik voel het mee. Maar ik vraag mij af of het ook zulk een
heerlij kheid blijft, voor wie de borst reeds volgeplakt met sterren en met
kruisen heeft. Wordt het dan niet zooiets alsof Rothschild van iemand
tn rijksdaalder zou cadeau krijgen? Ik weet het niet; ik zal het eens
aan een der groote pieten vragen.
tt Is nacht; en ik slaap, en droom. Ik droom van veel en allerlei; van
den oorlog, van den vrede, van de groote dagen vol officieelen geest-
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drift, die wij nu beleven. Ik hoor triomfmuziek, ik zie de vlaggen wapperen, ik luister naar de redevoeringen en bewonder de vele, schitterende decoraties op de trotsch-gebolde borsten. Doch langzaam aan
verzwindt dat alles en eensklaps zie ik weer de groote, domme mug,
die haar tragischen gekkendans uitvoert voor de gespannen web der
bloeddorstige spin. En er komt een obscuur besef in mij, alsof drie
vierden van de wereld zoo gedanst heeft en nog maar steeds aan 't
dansen is.

DE VRIJWILLIGER.
Gisteren heb ik den vrijwilliger ontmoet .•••
Ik had hem niet teruggezien sinds hij in dienst getreden was. Ik
kende hem als een intelligenten, flinken jongen en het benieuwde mij
zijn indrukken en ervaringen te kennen. Hij had zich aangegeven, uit
blakende vaderlandsliefde, reeds in de eerste dagen van den oorlog;
hij had den ganschen veldtocht meegemaakt, was tweemaal gewond
geweest, droeg vele eerteekens op zijn borst.
Hij kwam naar mij toe met uitgestrekte hand enopgewektenglimlach en dadelijk begon hij van allerlei te vertellen. Nadat hij heel veel
en interessant gepraat had, vroeg ik hem, terugkeerend in gedachten
naar het begin van al die spannende ervaringen en avonturen.
"En hoe was je ontvangst in het leger, toen je daar voor het eerst als
vrijwilliger verscheen?"
De glimlach verdween van zijn gelaat en er kwam even een uitdrukking van bedroefde teleurstelling voor in de plaats.
"Beroerd," zei hij, eindelij k, "aller-verschrikkelij kst-beroerd!"
"Hoe zoo!" riep ik verbaasd.
"Aller-àller beroerdstl" herhaalde hij mistroostig. En als volgt
lichtte hij zijn verrassende mededeeling toe:
"Haat vanwege de gegradeerden; minachting vanwege de gewone
soldaten, zoo was 't onthaal voor ons, vrijwilligers. De "gradés"noemden ons schimpend "intellectueelen" en zagen enkel in ons eventueele
en gevaarlijke mededingers in promotie; en de soldaten •••• dè soldaten
zagen enkel in ons gevluchtte misdadigers of hongerlijders; want ~
iemand, die niet iets als een moord op zijn geweten had of van ar_
moede en honger ontkwam, zich "vrijwillig" in den beestenboel die
't leger is, zou komen aangeven, dat wou er, dat k6n er absoluut bij hen
et in.
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,,Ach kom!" riep ik ongeloovig. Ze begrepen dus niets van jullie
zuivere, gloeiende, onbaatzuchtige vaderlandsliefde.
"Neen, neen, neen! In de verste verte nied" herhaalde de jonge
vrijwilliger met verbitterden nadruk.
Even fronste hij, bij het herdenken aan de doorgestane, beleedigende vernedering, triestig de wenkbrauwen; maar zijn goed humeur nam
al spoedig weer de bovenhand; hij wierp die vervelende herinneringen
schouderophalend van zich af, glimlachte weer opgewekt, en ging
verder aan 't vertellen •••.

DEFAITISME.
Wij hebben veel gehoord, tijdens den oorlog en ook daarna, over
défaitisme.
Défaitisme stond tegenover "Jusqu'au-Boutisme:' De zoogenoemde défaitisten werden geweldig, door de jusqu'au-boutisten uitgescholden en tot niet veel minder als gewone landverraders gebrandmerkt. De jusqu'au-boutisten hebben het, per slot van rekening, van
de défaitisten gewonnen. Het Pruisisch Militarisme is eindelijk, met
het Duitsch Kaiserisme, als een kaartenhuis ineengestort en de jusqu'
au-boutisten twijfelen er niet aan of hun vasthoudende hardnekkigheid heeft die ontzaglijke zege behaald.
De meeste jusqu'au boutisten zaten veilig geborgen op allerlei kantoren in het buitenland of in de nooit gebombardeerde loopgraven van
't achterfront. Van daar uit, konden ze heel hard schreeuwen en
krachtdadig het vaderland verdedigen. Van daar uit donderden zij op
de défaitisten en nooit vroegen ze zich eenmaal af of het zoogenaamde
défaitisme wellicht niet aan de geweldige "défaites" der geallieerden
zijn ontstaan te danken had.
Laten wij nu toch eens oprecht zijn en de waarheid onder de oogen
zien. Zonder de grenzelooze stupiditeit van de Duitsche regeering die
Amerika tegen Duitschland in 't harnas joeg, waren wij onherroepelijk verloren. Frankrijk alleen was machteloos, de Engelschen, vol persoonlij ken moed en zelfopoffering, voerden den oorlog als kleine kinderen, Rusland was dood en Italië zat met de overweldigende nederlaag van Caporetto••••
Al die droevige gebeurtenissen, en niets anders, zijn de aanstichters
geweest van 't zoogenaamde défaitisme. Het défaitisme was een natuurlij k, logisch en onvermijdelij k gevolg van de aanhoudende défaites.
Als het kan worden uitgemaakt wie of wat de schuld draagt van al
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die vroegere catastrofen, dan weet men meteen wie of wat het défaitisme in de wereld heeft gebracht.
De zoogenaamde défaitisten-zelven, - de tijdelij kontmoedigden,
- hebben er geen schuld aan.

WIE GESTRAFT MOET WORDEN.
Er zijn nog altijd, in sommige landen, menschen die, in volle, eerlij ke oprechtheid, gewichtig en zwaarmoedig blijven tobben over de
kapitale vraag wie wel de schuld heeft aan den oorlog en wie dus
voor die gruwelijkste aller misdaden gestraft moet worden. Het lijkt
iets ongeloofelijks, maar het is waarachtig zoo! 1)
Wij lezen in memoires en onthullingsschriften dat de Duitsche exkeizer er geen schuld aan heeft, evenmin als de beide Oostenrijksche
"ex- en" er eenige schuld aan hadden. Ook de Bulgaarsche "ex" zal
er wel geen schuld aan hebben, terwijl wij er vast mogen van overtuigd zijn, dat de Turksche sultan, die voorloopig nog niet tot "ex"
gepromoveerd is, er ook geen schuld aan heeft.
Maar wie dan wél? zal men zich afvragen.
Ik weet het en ik zal het zeggen.
Het kan me nu eens voor een oogenblik niets schelen wat er tusschen Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Italië, en Engand voorgevallen is. Dat zijn de grooten onder elkaar. Die hebben gekonkeld en gevochten met vrijwel gelijke krachten. Die waren aan
elkaar gewaagd. Maar de schurken, de Duitsche schurken en bandieten van den grooten generalen staf, die een inval door België hebben
durven beramen, en zij die deze plannen hebben goedgekeurd en ten
uitvoer laten brengen, dát zijn de ware schuldigen en er bestaan geen
folteringen wreed genoeg om die misdadigers te straffen.
Ik zou ze met pleizier levend zien villen en verbranden. Gewoon
hangen of neerschieten ware een veel te lichte straf voor zulk een ten
hemel schreiende misdaad.

TOEKOMST-GESPREK.
Twee heeren zaten naast mij in den trein en redekavelden. Ik las
mijn courant en luisterde. Zij spraken volkomen vrij en ongedwongen,
alsof mijn tegenwoordigheid hen in het minst niet hinderde of schelen
I) Deze regelen waren geschreven lang vóór Kautsky's ophefmakend boek
verscheen.
C. B.

VREDESDAGBOEK,

89

kon. Zij spraken over wat geweest had kunnen zijn en over wat wellicht zou kunnen worden.
"Ons land," zoo zei de een, "is het natuurlijk verlengsel v~n
Duitschland naar het Westen en de zee; en, als Duitschland overwonwonnen had en wij als gevolg daarvan, Duitsch waren geworden,
dan hadden wij een tijdperk van grootheid en voorspoed gekend,
waarvan wij ons nu geen denkbeeld kunnen voorstellen. Begrijp me
goed: ik zeg niet dat ik zulks verlangen zou; ik constateer alleen maar
't bloote feit".
"Welke grootheid? En welken voorspoed?" zei de andere opeen
toon van bitterheid. De materieele voorspoed van parvenus onder de
absolute heerschappij van een Duitsch militarisme: het bruutste, het
infaamste, het walgelijkste, dat ooit op de wereld heeft bestaanofzou
kunnen bestaan.
De eerste knikte, toestemmend. Hij was 't volkomen met zijn makker eens. 't Was beter zooals 't nu zijn verloop had gehad, maar de
toekomst, was daarmee niet opgelost: de toekomst van al de landen
die ten westen van den Rijn gelegen zijn en in de eerste plaats de toekomst van Frankrijk.
"Frankrijk," zoo sprak hij, moet Duitschland vermoorden om zelf te
kunnen voortbestaan. Het iS,voor Frankrijk een tragische noodzakelijkheid, een schrikkelijke levensplicht, een kwestie van "to be or not
to be. tt Frankrijk gelooft niet aan den Volkenbond en mag er ook niet
aan gelooven. Frankrijk mag en moet alleen gelooven aan het bestendig, aan het furieuse revanche-verlangen van Duitschland. Duitschland weer er boven-op helpen, hoe dan ook, is die revanche voorbereiden. Frankrijk is zwak, het heeft te weinig kinderen; en al stegen
ook de geboorte-cijfers met reuzenschreden, wat alzeeronwaarschijnlijk is in een land als Frankrijk, dan nog zou Duitschland, als het kon,
er wel voor zorgen, dat Frankrijk vernietigd wordt alvorens die problematische kinderen zoover zouden opgegroeid zijn, dat zij het
kunnen verdedigen. Frankrijk, het zegevierende Frankrijk, blijft den
levensstrijd voeren voor zijn bestaan, een strijd zonder genade, een
wanhoopsstrijd van alle uren, met de voortdurende bedreiging der
finale catastrofe aan den horizon.
De heeren praatten verder, terwijl zij peinzend keken door de
raampjes, naar het vluchtend landschap. De akkers strekten zich uit,
zorgvuldig bebouwd en .weelderig begroeid, mild van rijke vruchtbaarheid onder de warme zomerzon. Zoo moest het zijn op de wereld
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en zoo had het ook kunnen zijn en blijven, als er maar wederzijdsch
vertrouwen heerschen kon onder de menschen. Maar de tragische vernielde dorpen en steden rezen als verminkte geraamten in al die
vreedzame weelde op, en dát was het werk van den menseh, dát vernietigde alle vertrouwen en alle hoop op een betere toekomst; dát was
de sombere, gruwelijke dreiging van elk oogenblik, welke men nooit
vergeten mocht, welke men nooit vergeten kon, waartegen men altijd
áltijd moest gewapend zijn en blijven. Er was geen andere uitkomst
mogelijk: de zwakke overwinnaar móést in overbiddelijke wreedheid
den sterkeren overwonnene trachten te vernietigen ••••
De trein kwam ergens aan en stopte, en de heeren stegen af••••
Troosteloos bleef hun gesprek in mij natrillen ••.•

TANTE FROUKJE IS DOOD.I)
I.
In de half-donkere gang, onder het aankleeden hebben ze het elkaar al lachend ingefluisterd: gauw naar huis -, er is linzensoep voor
middagmaal. Met dikke meelballen, waarin heel binnen-in de bruine
stukjes zacht-gebakken ui verscholen zitten, de linzensoep, waarvan
vader zegt dat niemand dan moeder ze koken kan.
Maar nu ze buiten willen komen, wie heeft daar de hooge stoep beklommen.... wie staat daar blauw omwaasd, goud doortrild in de
breede, lage halfhoog van de deur .... wie kijkt daar naar binnen als
met een blij-verwonderd, wijd-open oog ....? De zomer .... niemand
anders dan de zomer! Waar is die nu ineens weer vandaan gekomen?
Vanmorgen toen ze naar school gingen, drong een ijskoude regen ze
door de mouwen tot op de huid, - de wolken hingen laag als
boordevolle groote, grauwe blazen, en boven op het bruggetje heeft
ze de wind zoo verraderlijk te pakken genomen dat ze, tegen de
leuning geplakt, niet recht wisten of ze lachen of huilen moesten.
En nu .... die tintelende stilte, al dat blauwen goud, warmte om er je
jas bij uit te gooien .... en de boomen met lange snoeren van roodgouden munten. Wie had dat nu ooit durven denken. SimchasTouro, al veertien dagen voorbij en dan daarbij: een late SimchasTouro. Zou je niet zeggen dat er in de bloemisterij bij de school
sinds vanmorgen allerlei nieuws is uitgebloeid?
Door dat heerlijke naar huis te mogen gaan .... en daar dan de lekkere linzensoep te vinden.
Maar waar zou moeder blijven, die meestal voor de deur staat naar
ze uit te zien. Hard loopen nu maar, om gauw bij moeder, gauw bij de
soep te zijn.
De zoet-scherpe lucht van de bruine uitjes is door het heele huis....,
de trien staat boordevol op tafel.. .. maar moeder zit naast het kastje
op een stoel en ze snikt in haar boezelaar. Nu kijkt ze eruit en ze zien
haar oogen bijna dicht in een gezwollen gezicht en haar neus heelemaal
rood en haar mond heelemaal dik van het huilen.
Ze zijn duizelig van schrik op de twee stoelen tegen de gesloten
bedstee aan gaan zitten -, ze houden zich klaar, ze maken zich bang
en aarzelend open om een schrikkelijk nieuws te hooren. Het kleine
I) Uit een eerlang uit te geven boek "Het huisje aan de sloot".
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meisje luistert naar het bonzen van haar hart -, het is als de stap van
een boozen man, in een droom, langzaam en zwaar uit de verte ••••
"Er is iemand dood •••!'
Het is verschrikkelijk •.•• maar niet dat alleen ...• Het is wonderlijk ..••
maar wie is er dood<
"Tante .... Froukje is dood .... "
0, daar ging iets vreeselijks door de kamer. Alles is anders geworden, als was plotseling de schemering ingevallen. Neen, toch nog iets
ergers. Maar wat? Het kleine meisje doortast haar heugenis .... Ze
weet het! Eens op een Vrijdag-avond heeft de lamp gewalmd en de
sabbath-vrouw liet ze maar wachten. Er bloeide een scherpe, roode
vlijm binnen in het lampeglas en uit het gat gulpte het zwarte -, onophoudelijk, al meer, al meer .... toch mocht niemand er een vinger
aan raken, want er was geen dadelijke nood voor brand, zei vader ....,
toen eindelijk de sabbath-VIl'ouw kwam stond alles in de kamer benauwd en grauw-beslagen.
En zoo is het nu. En nu is het nog veel erger. Het kleine meisje kij kt
onder door het gele rolgordijn naar buiten. Ja, het hangt ook over het
plaatsje en boven de sloot hangt het ook.
Moeder zegt iets over een stilstand van het hart .... oom David is het
een uur geleden komen zeggen. Moeders schort is weer over haar schoot
teruggegleden er zijn overal groote, donkere plekken, waar moeder
heeft gehuild. De trien op tafel is boordevol .... hij staat niet heelemaal
goed .... hij staat tegen den kant van de schotel op, daardoor loopt hij
door het lepelgaatje bijna over. Als er nu maar iets in de kamer bewoog, dan zou de trien heelemaal overloopen. Zou ze eens even stampen met haar voet, otn te zien wat dan gebeurt? ... Maar tante Froukje
is immers dood.
Vader komt niet thuis, ze gaan nu eten zonder vader. De grijsbruine soep ligt stil in de borden, de grijsgele balletjes steken bobbelig erboven uit. Eten zonder vader .... maar tante Froukje is ook dood!
Hoe zou het nu anders dan alles veranderd kunnen zijn? Het kleine
meisje kijkt naar haar broertje, dan naar haar moeder. Ja, ze eten allebei, al is tante Froukje dood. Ze heeft ook honger, maar ze wil het
niet vergeten -, want het is verschrikkelij k, en tegelij k ook
wonderlijk. Nu breit ze half-bewust genietend de zachte balletjes
tusschen haar kiezen, op het puntje van haar tong proeft ze de
scherp-zoete stukjes ui .... en ze denkt aan alles, waar tante Froukje
bij hoort en waar ze nu nooit meer bij wezen zal. ... En nu ze bedenkt

TANTE FROUKIE IS DOOD.

93

dat het heele leven dus voortaan anders zal worden, nu ineens laat ze
de lepel vallen en ze voelt een kramp over haar g~icht, een natte
hitte op haar wangen van tranen, die in overvloed haar oogen ontloopen. Niet alleen over de kamer, niet alleen over de sloot hangt het
grauwe, aschvale, maar over vanavond en vannacht, over morgen en
overmorgen, over het heele leven.
Tante Froukje hoort toch ook overal bij! Wat brengt ze al niet .. ..
ze brengt met Poerim de kiesjeliesj voor wie ze zelf niet bakken .. ..
met Pésach brengt ze den mierik.... met Rousj-Hasjono brengt ze den
honing .... ze brengt ook de koekjes voor de gewre .... ze brengt een
nieuwe hafdolo-kaars, als de oude op is .... Maar behalve dat brengt
tante Froukje nog iets veel mooiers, veel gewichtigers, veel heerlijkers
dan mierik en kiesjeliesj, dan honing en hafdolo-kaars en gewre-koekjes .... ze brengt de kleine zusjes en de kleine broertjes! .
Waar tante Froukje 's avonds binnen gaat, daar ligt 's morgens een
nieuw kindje in de wieg. De kiesjeliesj en de morour, de honing en de
hafdolo-kaarsen brengt tante Froukje alleen in de Joodsche huizen ....,
daar alleen ook heet ze tante Froukje .... maar de kleine kindertjes
brengt ze net zoo goed in de andere huizen en daar noemen ze haar
juffrouw Nathans. Ook op het bordje voor haar huis staat het:
"mejuffrouw Nathans" en nog een ander woord staat er onder, een
heel vreemd woord: "Verlosk:'! Moeder heeft vroeger altijd gezegd,
dat tante Froukje zoo heet van zichzelf.. .., maar verleden jaar achter
den regenton bij het Joodsche school toen heeft lange Levie voor een
prentje van elk aan allemaal verteld dat" Verlosk:' geen naam is, maar
een woord, en dat het iets te maken heeft met de kindertjes die tante
Froukje brengt. En toen begrepen ze ineens ook niet meer hoe ze
ooit hebben kunnen gelooven dat tante Froukje "Verlosk:' heet van
zichzelf -, en haar vader was nog wel de oude Jesaja Katan.
Ze heeft bijna bij het overreiken naar moeder het leege soepbord in
de trien laten vallen, want ze denkt nu ineens aan het prentje dat ze'
langen Levie gaf -, het vogeltje van Blookers cacao, met de heldere,
glanzende kleurtjes, de strakke kraaloogjes, het opgeheven kopje, de
klauwtjes om bloesemtak geklemd ...., ze ruikt de vochtige zwavellucht van doovenetel en gras en kruizemunt in halfdonker uit den
modderigen spleet achter de regenton gegroeid - daar heeft Levie
"het geheim" verteld, daar hebben ze hem de prentjes gegeven - en
moeder moet tweemaal roepen, en zeggen dat haar arm geen uithangbord is, voordat ze haar het bord uit de handen neemt.
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Maar stil.. .. daar is vader, het stoepje op, de gang al in. Ze is plotseling opgeschro kken .... wat was er ••.. wat is er ....? Iets dat er was, dat er
is .... was haar bijna ontglipt .••. zooals ze eens, bij het kij ken naar een
orgel, een vliegerdraad uit haar hand heeft laten gaan ..•. ze wil den
draad nu haastig binnenpalmen, maar het hoeft al niet meer .•.• ze
weet het al. Want vader zingt wat moeder vertelde ... vader neuriet het
Jikdal, terwijl hij bij de kapstok staat en zijn hoed er aan hangt •.••
en nu weet ze weer dat tante Froukje gestorven is.
Wonderlijk •... toen moeder het daarnet snikkende met woorden
zei, toen kroop het akelig en grauw als vale mist over alle dingen
heen •..• nu vader het zingt, met Jikdal het zingt, nu is het ineenen stil
en wit en groot geworden ..•. maar tegelijk lijkt het nu ook pas recht
onherroepelijk waar. Het is nu juist als de vlakke velden lang~ de
haven, wanneer er sneeuw ligt en het water, dat niet langer schepen
draagt, moe en dof tegen de kanten klotst in de schemering van een
der korte dagen vóór de Kerstvacantie. En twe.emaal moet haar broertje haar manen om mee naar school te gaan. Hoorde ze niet wat vader
zei?
Hoe nu? Geen sneeuw? En nergens winter? Overal dat vreemde
lauwe, blauwe damp, gouden loof, als was niet Simchas-Touro reeds
veertien dagen voorbij, als had het niet verledenweekal'snachtsgevroren •...?
"Sneeuwt het niet? Dacht jij ook niet ..•.?..
"Neen .... waarom zou het sneeuwen .... sneeuw in October?"
Neen, ze ziet het wel.. •• maar even heeft er toch sneeuw gelegen ••••
toen vader met ,,]ikdal" zong, dat tante Froukje gestorven is •.•• en
ineens alles stil werd en wit en groot en het begrijpelijk, bijna dragelijk scheen, dat tante Froukje van alles is weggegaan .... nu kruipt het
akelige, vale weer over de dingen heen .... nu is het weer onbegrijpelijk en ondraaglijk, dat tante Froukje nooit meer ergens bij zal wezen.
Moet dan het akelige blijven, terwijl het betere dichtbij is en wezen
kan?
"Zong vader niet "Mongousoer," daar net toen vader thuis kwam
in de gang ....?
Ze weet wel beter, ze heeft opzettelijk de groote domheid gezegd.
Nu zal hij zich stellig bedenken, wat vader dan wel gezongen heeft, hij
is wel graag wat knapper dan zij!
"Mo-ngousoer....? Vandaag mo-ngousoer ...? Vader heeft J ikdal
gezongen!"
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"Maar ik dacht toch dat ik hoorde •.!' En heel zacht, dat niemand
van die op straat gaan, zullen hooren, neuriet ze den inzet van het
Chanoeka-lied. "Was het dat dan niet •••?"
"Nee ••. 't was immers "Jikdal". Zóó •.•" En hij zingt. En zachtjes
gaan ze verder. En de sneeuw is er weer en het klotsende water, moe
en droef in zijn verlatenheid ••• de benauwde, grauwe walm trekt op.
Bang dat hij ophouden zal, neuriet ze nu mee ••• zachtjes mee ••• en als
het uit is .•• nog eens opnieuw, en zoolang ze neuriet blijft het witte,
stille, groote, wel héél bedroefde, maar niet benauwde en niet akelige,
en zoolang het Jikdal duurt, lijkt het begrijpelijk en bijna dragelijk,
dat tante Froukje gestorven is.
CARRY VAN BRUGGEN.

TOOVERPRENT]ES.
11.
Nu het langzaam aan naar vieren loopt, lijkt het wel of de heele
school in schemerdonker ingedommeld is, temidden van een ingeslapen wereld. Een uur geleden - ze hadden juist de schriften geborgen
na de schoonschrijfles - is er nog eenmaal een half-verijsde sneeuwschijf uit de bovenlijst langs het raam duikelend naar beneden komen
zeilen -, even later werd er boven, uit de hoogste klas, een schreeuwende en spartelende jongen op de gang gegooid -, daarna is er niets
meer te zien of te hooren geweest. En ook buiten, waar toen nog een
enkele wagen voorbij rommelde over de houten brug, eert bakkerskar
klapte, een jongen gilde langgerekt, ook buiten is het gaandeweg heel
en al stil geworden. Alles is schemerig en grauw, alles is nevel. Wegen,
waarlangs in andere oogenblikken gedachte en verwachting van haar
uitgaan naar buiten, schijnen overal rondom door blinde muren afgezet; kanalen waardoorheen ontroering tot haar vloeide in spelingen
van licht en gerucht, afgesloten, drooggelegd -, het kleine meisje is
in den schemer heel alleen met haar verveling. Als een slang kleeft de
verveling om haar heen, als een kriebel in de beenen, zoodat ze niet
stil zitten kan, als een dikke hitte in haar keel, welke haar den meester
doet haten, die maar staat en maar praat van linkerbovenachterhoek
en rechteronderzij kant, en bovenvlak en linkerzij vlak, als werd de klas
mooier, als werd het bestaan er draaglijker, nu elke plek er ineens een
dwazen naam schijnt .te moeten krijgen. 0, waarom wordt er nu niemand meer op de gang gegooid, waarom zeilt er niet nog eens een verijsde sneeuwschijf langs het venster, waarom komt er geen jongen, die
oeoeoe in de luchtkoker schreeuwt, waarom dreunen ze in de eerste
klas geen woorden en straatnamen op, waarbij de juffrouw in de
handen klapt en het zoo prettig terugdenken is aan toen, lang geleden
toen ze zelf ook zaten in de eerste klas en opdreunden roos en koos,
peer en heer en namen van paden en stegen, van sloppen en sluizen,
die tot snel-verwisselende prentjes werden onder het opzeggen, met
zon en wind en water en gras en graan en molens ...
Maar stil. .. daar was iets ... daar ging iets door de klas ... een rilling,
een geluidlooze zucht. Nergens is het vandaan gekomen, nu is het
overal tegelij k, niemand heeft iets gezegd, en iedereen weet het al.
Haar broertje keek om uit de voorste jongensbank, juist toen ze
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keek naar hem. De meester praat door, maar elk woord kan het
laatste zijn! Komt het nu ••• komt het nu al? De dommel is van haar
oogen, de klevende verveling heeft haar losgelaten, de verwachting
'Van alle dagen, en alle dagen als nieuwgeboren, fladdert de bevrijdende belle klanken tegemoet.
"Doornroosje" is de klas, zijn ze allemaal samen, de bel van vieren
is de "Tooverprins ••• "
Buiten wacht bleek de stille kou. Windloos is de schemering gekomen, na een rumoerig middaguur. Waar de houtzagerij staat laag en
breed in 't vlakke land, wijst een flauwe veeg en een vage streep van
kleumerig paars, dat daar ver-weg achter de wolken in kleurenpraal
en vlammenspel de zon is ondergegaan.
"Wat koud ••• 0, wat koud •• :'
Het is alsof al wat week en warm aan ze is, plotseling verstolt in de
algemeene verstolling .•• de wereld is grijs en stug, vijandig; onder
hand of voet geeft geen enkel ding meer mee, een korrelige koude korst,
die ze nauwelijks duldt, onherbergzaam en dor als een afgesloten
uitgestorven huis. Alle kleur is uitgebleekt, weggevreten door de bijtende, verterende kou, alle sappen, alle vochten heeft het felle ijs-vuur
opgelekt als met dorstige tong.
"Zou je niet denken dat het er zoo moet uitzien op de maan?"
Maar ze kan geen antwoord geven. Schrik doet haar stilstaan op
den hoek van hun straatje. Ach zie nu toch, zie nu toch! In de diepe
rollaag, naast den grauwen, blinden muren, is het lieve, vlugge watervalletje in zijn vaart bevroren. Vanmorgen leefde het nog•.• en terwijl
ze in de middagschool zich verveelden, heeft de vorsthetverraderlijk
gegrepen en doodgeknepen.
Maar aan den overkant is nog iets ergers te zien. Achter de spekslagerij is de afvoergoot bevroren. En in het grauwe ijs, waar nog geen
bijt werd gehakt, kleurt het lichte, roode varkensbloed, schier tot
oranje uitgevrozen... een grijsgele klodder hangt erboven, als een
breede, grillige kegel, met een franje van spelden en naalden.
In de winkeltjes is het nog donker -, alleen daar verderop ligt
over het vale, egale grijs van de straat, waaruit alle teekening van
vocht en modder weggevroren is, een doodsche roode gloor: achter in
de groente-winkel, boven de aardappelbakken, hangt een kleine
ganglamp aan een spij ker. Ze blijven even staan kij ken, niemami is in
de winkel, alles schijnt er slapende doodgevroren, de aardappelen in
hun bakken, de grauwe koolrapen in hun manden, de vaal-paarse
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KooIen tegen de ruiten, de roodige vlam in het beslagen lampeglas.
In de luwte van hun beschutte straatje nijpt de kou wel veel minder
fel en ze reppen zich niet. Ook over "thuis" ligt den laatsten tijd een
vaalheid, een floers ••• de weeksche winter korst is er schriel, de kachel
brandt er zuinig ••• vader en moeder fluisteren over half-verzwegen
zorgen ••• de dagen volgen er elkaar, eenvormig en traag.
Maar als ze nu het houten stoepje op en in het gangetje gekomen
zijn •••, wat is dat? De kachel moet wel geweldig branden, want in de
smalte tusschen de gele wanden omvangt ze de warmte, als met open,
zachte armen ••• en binnen zit iemand die een pijp rookt en schatert.
Dat kan vader niet zijn, vader rookt geen pijp en vader schatert niet.
Wie? •• vragen elkaar de dansende lichtjes in hun oogen, terwijl
ze uit hun jasjes jachten•.• Wie toch, wie? .• vragen hun monden,
zonder woorden, meeplooiend in het hartige lachen .•• En dan ineens
ziet het meisje voor haar oogen een boot en golvend breed water, een
klappende molen, een dreunende fabriek, een laag groen huis, een
tuintje met besseboompjes ...
"Oom Zeelik ••• oom Zeelik is gekomen ..:'
Warmte en heldere lampeschijn, versche koffie en oom Zeelik op
bezoek.
Oom Zeelik heeft dikke wangen, dikke handen, dikke knieën,
dikken buik. Hij is geen echte oom •.. hij is gelukkig geen echte oom.
De echte ooms zijn oom Mozes, oom Meyer, oom Sander ••• met de
echte oom wordt er altijd gefluisterd, over belasting, over huishuur,
over schulden ..• naar hen tweetjes wordt dan nauwelijks gekeken, ze
mogen niet meepraten en moeten vaak de kamer uit .•• dan luisteren ze
stilletjes in het alcoof naar de stemmen en naar den klank van het zilveren geld ••• mogen ze na een poosje weer binnenkomen, dan worden
hun kleeren bekeken en zij-zelf over school ondervraagd ••. De echte
ooms rooken geen pijpen, de echte ooms vertellen geen grappen •••
maar oom Zeelik rookt altijd een pijp en vertelt altijd een grap. De
echte ooms hebben "Zaken" en bovenhuizen in een groote stad, maar
oom Zeelik heeft besseboompjes, een hond met rood haar, witte
kippen en zeven hengels, in het dorp aan het water waar hij dertig jaar
grootvaders buurman is geweest.
Hij heeft een krentekoek meegebracht, hij heeft een rookworst
meegebracht, hij heeft appels meegebracht!
Braaf opgepast? Goed geleerd op school? Niet den meester voor den
gek gehouden? Ja, dat vragen ook allemaal de echte ooms, maar oom
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Zeelik lacht met glimmende wangen en kleine oogjes en hij zou blijven lachen, al hadden ze niet braaf opgepast, slecht geleerd en den
meester voor den gek gehouden.
Ze zitten met koffie en koek vlak bij de kachel... maar waarom werd
er toch zoo gelachen? Oom Zeelik vertelde grappen van Polken! Weet
hij er nog meer, weet hij er dan tenminste nog één?
Sommige van de grappen mogen ze blij kbaar niet hooren. Van de
canapé ••.? Neen, zwijg maar stil, dat begrijpt oom Zeelik uit zichzelf
wel al. Van den man met die heele leelijke vrouw? Moeder schrikt
ervan •.. waar denkt oom Zeelik toch aan ••• ze zijn toch kleine kinderen! Van de operatie dan ...? Dat zouden ze niet begrijpen. Van den
druppel aan den neus? Ze schateren al boven oom Zeelik uit. Wat een
vies verhaal... van een druppel aan een neus! Recht mooi vindt moeder
het eigenlijk niet van oom Zeelik •••
De Polk kwam dan het huis ingeloopen en zoo maar naar de k"euken
toe. De vrouw stond te roeren in de sjabbessoep. De vrouw had medelijden en de Polk had honger en de vrouw vroeg of de Polk mee bleef
eten. "Naar 't valt" zei de Polk en hij bedoelde den druppel die hij
zag hangen aan haar neus, vlak over de soep .•• Ze roerde in de soep en
de druppel viel erin. En toen bleef de Polk •.•
"Niet eten •.• "
"Toch eten ••. "
"Stil... moet jullie hooren .•• er was een andere Polk ... die had ook
hORger .•• die liep ook op een Vrijdag-avond ergens binnen ••. bij heele
rij ke menschen. Daar waren ze met hun vieren, man en vrouwen
zoon en dochter en voor elk was er een heele kip .•• "
,,0 ..."
"Een heele kip was er voor elk. Zegt de vader: "toch zonde om de
mooie kippen stuk te snijden ••• toch zonde om de mooie kippen teverhavenen ... !"zegt de Polk: "Hoeft ook niet ••• Als jij mij laat deelen, zal
ik eerlijk deelen, zal ik toch de mooie kippen niet verhavenen."
Oom Zeelik houdt even op, zijn oogen zijn klein, hun oogen
zijn groot ••. ze denken ..• moeder denkt ook. Vader alleen kent
de grap.
"Moet jullie hooren, raden doe je 't niet. Heeft de Polk gezegd: de
vader en de moeder en één kip, dat maakt samen drie, de zoon en de
dochter en één kip, dat maakt ook samen drie, ik en twee kippen, dat
maakt weer samen drie ..• heb ik eerlijk gedeeld en de mooie kippen
niet verhavend ••• "
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Ja, Polken zijn slim, slim als vossenl Hoe komen ze toch zooveel
slimmer dan andere menschen?
Maar och ••• wat is dat nu ... 001)1 Zeelik moet weg. Er gaat geen latere trein die bij zijn dorpje stapt ... en de boot vaart niet in den
winter. Och, wie weet hoe lang het nu weer duurt ...
Moeder heeft zijn jas en zijn hoed uit het gangetje gehaald, bij de
kachel moet oorr. Zeelik zich aankleeden. Wat gekheid ... wat schtoss ..
is hij dan soms een jongejuffrouw? Neen ... maar hij is oom Zeelikl De
groote wollen handschoenen steken aan weerszijden elk een dommen
wijsvinger boven de jaszakken uit. De kinderen wijzen en lachen heimelijk ... "Kijk, ze vragen of ze .. .!" Oom Zeelik trekt ze voor den
dag... daar ploft een plat pa ket je op den grond. Gauw ermee onder de
lamp, het witte papier eraf... kleurtjes blinken en schitteren, rood,
groen, bontgeruit ...
Voor elk een tooverboekjel Vader gaat mee naar den trein, moeder
moet kopjes wasschen, ineens is het stil en ze zijn alleen.
Hebben ze gelijke of hebben ze verschillende boekjes? Elk heeft
een ander -, één met drie mannetjes ... één met drie vrouwtjes. Een
boer, een deftige oude heer en een inbreker met een valsch gezicht en
een woeste pruik haar -, een baker, een oude, magere juffrouw, en
een nufje in korte rokjes op hooge hakjes met pluimen en parasol.
Met hun losse koppen, losse middenstukken, losse onderlijven ...
hoeveel verschillende poppen kun je daarvan wel maken ... het is niet
te tellen ... het is onmogelijk te berekenen ... het duizelt voor de oogen,
als je dat eens in getallen becijferen woudtl
Die is pas gek: die uitgeslapen oude tronie, met haakneus en bril,
mummelmond en hollen hals boven den groengestreepten dikken
bakerboezem, en die is nog gekker: het gezicht van de baker, roze als
fondant, boven het bestrikte en bekwikte, ingepende nuffenbloesje en
de groote bottines van de oude juffrouw eronder UIt ... maar die is het
allergekst: de oude heer op de boerenklompen, de boer er metzijn
glimmende laklaarzen vandoor en de inbreker met het prachtige gebloemde vest ... 0, het is een draaimolen vol malligheid ... een heele
kermis van uitgezochte zotternij ...
"Kij k die ... kij k deze! Het hoofd van de baker ... en het jak met honderdduizend knoopjes van dè oude juffrouwen daaronderuit de platte
groene muilen ••:'
Maar het kleine meisje heeft niet geantwoord ... ze voelt op slag haar
hart bevangen ... Nu al driemaal heeft ze boven het deftige vest met de
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paarse bloemetjes beurtelings de leelij ke, valsche moordenaarstronie en het goelijk-lachende oude-heerengezicht laten komen en
driemaal achter elkaar heeft ze het duidelijk gezien: het vest verandert, het boord verandert, de das verandert als de hoofden verwisseld
worden .•.
Onder het heerenhoofd is het alles vertrouwelijk, welgedaan, deftig,
het boord helder wit,de das een beetje zwierig in de knoop geslagen, en
de bloemetjes aardige kleine veldviooltjes... nu komt de boevenkop
met de leelijke oogen, de pruik haar om bang van te worden ••• en het
boord lij kt slap en groezel geword~n, de das ziet eruit of hij net een
ander van den hals is gegrist, en de bloemetjes ••• de aardige kleine
veldviooltjes zijn in nijdige, valsche gezichtjes veranderd ••. hun donkere vlekjes werden woeste oogjes ..• hun gele streepjes rimpeltjes vol
verborgen gemeenheid ..• keert ze dan weer den moordenaarskop naar
het andere blaadje ..• zie daat komen de rose wangen weer aan ••• de
plezierige mond, de bolle, volle kin ••. en de das zit weer genoeglij k,
een beetje zwierig, zooals 't past voor een vroolij ken ouden heer rondom het smettelooze boord gestrikt en de· bloemetjes zijn opnieuw
kleine, aardige veldviooltjes •••
Is het niet wonderlijk•.• is het niet bijna griezelig••• dat veranderen
van iets dat toch hetzelfde bleef, alleen doordat iets anders dat erbij
hoort is veranderd?
"Zie je het wel... zie je het ook?"
Ja, hij ziet het ook, hij ziet het duidelijk. En ze kijken elkander aan.
Zag je ooit zoo iets ongelooflij ks in je heele leven?
Maar moeder komt binnen uit de keuken en vader komt terug van
den trein. Ze moeten brood eten en dan moet ze haar heele taak nog
breien: zeven naadjes aan de nieuwe kousen voor zichzelf.
Vader heeft de tooverboekjes toegevouwen en in het ladekastje
weggeborgen. Niet te veel opeens, niet te lang achtereen, anders is dadelij k de pret eraf!
Maar eerst onder het brood-eten en dan onder het kousen-breien
en tot slapenstijd toe, voelt ze haar de~ken gevangen en haar hart beklemd van de nieuwe, onvermoede openbaring, dat dingen die schijnen te blijven zooals ze zijn, toch veranderen, als iets anders waar ze
bij hooren, anders wordt. En ze weet zelf niet waarom het is, dat ze
er aldoor aan moet blijven denken ...
CARRY VAN BRUGGEN.
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Dekker vond in de Oost een gunstig terrein en op dit terrein de passende lotgevallen om %ijn romantischen aanleg tot ontwikkeling te
brengen. - Het was bij %ijn overplaatsing geweest: erop of eronder;
te Amsterdam was het op de latijnsche school niet gegaan en was hij
in "den handel" mislukt, hier te Batavia bij de Algemeene Rekenkamer onder dak gebracht, ging het eindelijk en maakte hij spoedig
promotie. Het kleinsteedsche ambtenaarsleven verschafte hem natuurlijk weinig middelen voor hoogere kultuur, maar het ontsloeg hem
althans van vele belemmeringen voor de ontplooüng van %ijn persoonlijkheid; hij %at hier minder onder de plak en genoot meer waardeering. Onder %ijn collega's wordt hij populair of gevreesd om %ijn geestigheid en %Ïjn scherpe tong; bij %Ïin chefs geacht om %ijn intelligentie
en %Ïjn bruikbaarheid en ont%ien ondanks %ijn kleine vergrijpen en onregelmatigheden. Zijn levenswij%e, naar wat wij over hem vernemen,
houdt het midden tusschen de saaie oppassendheid, die vroeger van
hem werd gevergd en de losbolligheid, die meer met %Ïjn neigingen
strookte, maar waartoe de middelen hem ontbraken; hij leeft hier
eenigs%ins studentikoos, ook voor%oover hij reeds begint met wat %Ïjn
gewoonte ~ worden: %e te overschrijden. Maar %ijn uit%Ïchten %ijn
%ooveel beter dan vroeger, wat het materieele; en de uit%ichten ujn
hier %ooveel ruimer, wat het geestelijke betreft. Zijn nieuwe omgeving
is in 't algemeen voldoende vrij van vooroordeelen om %Ïjn betrekkelijke superioriteit te erkennen en genoeg%aam ontbloot van eigen verdienste om %ijn eigendunk te doen wassen. Wie hem in dit op%Ïcht te
na komt tracht hij met %ijn felle woord of %ijn bitsche daad den mond
te snoeren. Ján, %Ïjn oudere, die hem soms %Ïjn meerderheid wil doen
gevoelen - wat hem te hindelijker is, omdat hij, blijkens %Ïjn latere
brieven aan %Ïjn eerste verloofde, haar moet erkennen; %ijn intimus,
van wien hij geringschatting het minst verdraagt, blijft %Ïjn speciale
wrijfpaal. "Eens" aldus vertelt %Ïjn weduwe naar een verhaal uit %Ïjn
eigen mond,eens nog niet lang in Indië %Ïjnde, %eilde hij met %Ïjn broeder
op de %ee van Batavia. Jan was de man en Eduard ging mee.
Het bootje schepte bijna water en Jan, die een %eeman was had
allerlei praats dat de ander moest oppassen om niet over boord
te vallen en%. "Zanik niet %00, of ik gooi me expres in 't water",
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zei Eduard. - "Dat zal je wel laten, 't is hier vol haaien!" Op dit woord wierp Eduard zich over boord. Het bootje zeilde
snel en was hem dus in een oogenblik een heel eind vooruit.
Jan keerde terug om hem op te nemen maar het omzetten van
zeilen gaat zoo snel niet. Eduard was dus een heelen tijd in 't
water. Zoodra hij was opgenomen in de boot, begon Jan uit te
varen over zijn roekeloosheid. Daarop wierp Eduard zich voor
de tweede maal in 't water. - Toen Jan hem hem nu voor de
tweede maal had opgenomen, zeide deze geen woord meer. Zijn zelfbewustheid zou spoedig op zwaarder, zij het dan minder
avontuurlij ke proeven worden gesteld. Hij was niet alleen in volle
geestelijke, maar ook lichamelijke ontwikkeling en kon zijn noodlot
niet ontgaan: hij werd zwaar verliefd. Het moest honderd tegen een
een ongeval blij ken, want van de honderd huwbare, hollandsche jongedochters in de Oost was er waarschijnlijk niet een, die voor hem,
den heethoofdigen en eigenzinnigen jonkman paste of pasklaar te
maken viel. Mej. Caroline Versteegh was den verzenmakenden vrijer
blijkbaar welgezind, maar burgerlijk-verstllndig en fatsoenlijkgereserveerd, "dor" en "ordinair" zooals hij later oordeelde; en haar
vader, solide en omzichtig, den eenigszins ongeregelden pretendent
weinig genegen. Er was, voor een huwelij k, bovendien nog dit ernstige
bezwaar, dat het meisje tot de katholieke kerk behoorde en dat van
Dekker, de zoon uit het streng menniste gezin, als eerste voorwaarde
voor een verloving, moest worden gevergd, over te gaan tot hetzelfde
geloof. - Hij raakte hier opnieuw slaags met de gemiddelde burgerlijke degelijkheid, waarmee hij het nu eenmaal niet vinden kon; en
liep gevaar om overeenkomstige pekelzonden onder dezelfde lastige
curateele te komen, die hem vroeger "onhandelbaar" had gemaakt.
Hij werd beschuldigd zijn schutterlijke plichten te verwaarloozen, te
veel geld stuk te slaan met biljarten en wedden, te veel klappen uit te
deelen en voor velen onuitstaanbaar hooghartig te zijn. Ongetwijfeld
heeft hij gepoogd zich te beteren, maar er bleef nog zooveel op zijn
kerfstok staan, dat de heer Versteegh zwarigheid bleef maken; en het
officieuse slot van de liefdeshistorie was, dat Dekker, de réprimandes
moede, hem op een goeden dag met een:"Loopmet je dochter naar de
maan!" den rug toekeerde. Het volgende oogenblik mocht hij er berouw van hebben en er tranen over storten, - wat gebeurd was, was
gebeurd. - Hij was wel geschikt om groote, ongewone dingen te beproeven, maar niet om stiptelijk al zijn "naastbijliggende plicht jes" te
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vervullen. Zijn eigenaardigheid was en het kenmerk van zijn romantiek zou worden, onder of boven de gebruikelijke braafheid te zijn.
Haaien zou hij met genoegen voor Caroline getrotseerd hebben, maar
geduldige zelfdressuur, angstvallige zelfbewaking om niet buiten de
platgetreden paden der gemiddelde correctheid te treden was hem
onmogelij k. Roomsch was hij intusschen voor haar geworden ....
Het was zijn eerste groote excentriciteit. Dat hij zich tot dezen stap
liet overhalen, is te opmerkelijker, omdat hij kort te voren uit nauwgezetheid er niet toe had kunnen besluiten, zich in aansluiting bij het
ouderlijk kerkgeloof, als mennist te laten doopen. Zijn eigen opgaven
omtrent zijn religieuze voorgeschiedenis zijn zooal niet tegenstrijdig
dan toch uiteenloopend. In zijn latere brieven aan Huet komt de mededeeling voor, dat hij geloovig aannam wat moeder en dominee hem verzekerden; en zijn vroegere aan "Tine," een paar jaar na zijn roomschwording geschreven, bevestigen eenerzijds zijn onkritischemeegaandheid ten opzichte van de geloofsartikelen, waarvan Ds. Doyer hem de
beteekenis uiteenzette, maar tevens memoreert hij een heftig meeningsverschil met zijn vriendje Bram van der Hoeven naar aanleiding
eener preek van diens vader, den professor van het Doopsgezinde Seminarium - een blij k van zijn kritische neigingen, waarmee de weigering tot of het uitstel van zijn doop harmonieert. Misschien geldt
zijn onzelfstandigheid der vroegeren en het ontwaken van zijn kenmer kend onderzoekenden geest den lateren tijd van zijn jeugd ....
Een dergelij ke kritische zelfstandigheid in geloofszaken strookte oyerigens met den geest van tijd en plaats. Nadat in de tweede helft der
achttiende eeuw het religieuze geharrewar, het eindelooze ge krieuw
tusschen en in de protestantsche sekten overstemd en tot zwijgen gebracht was door de troebelen betreffende de staatsinrichting der Zeven
Provinciën, nadat het in den revolutietijd vrijwel was vergeten, begint
in den loop der dertiger jaren als blij k van nationale herleving het geloofsonderzoek ten onzent zich weer te roeren. Het was voor de burgerij, en in 't bijzonder voor de k eine, waart6e Dekker behoorde, het
eenige terrein, waarop zij voldoening kon vinden voor de hoogere dan
hare dagelijksche behoeften, buiten den engen kring van haar eentonige huiselijke zorgjes, haar eenvormige beroepswederwaardigheden en het weinig afwisselende gemengde nieuws van hare naaste
omgeving; de speciale bepalingen, instellingen en gebruiken van het
geloof vormden de eenige materie ten opzichte waarvan zij hare fijnere
kritische gaven kon ontplooien en haar diepere individualiteit uit-
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leven. Onderwerpen van hooger natuur, onder de kunst ressorteerende,
of van algemeener beteekenis, als de politiek, lagen buiten den gevoelskring of werden gehouden buiten het gezichtsveld van de breedere lagen der burgerij; eerst nu, tegen de jaren veertig, trekt de
groote de stoute schoenen aan en waagt het, geprikkeld door de fiscale gevolgen der belgische troebelen, er zich mee te bemoeien; eerst
nu, maar onder de belangstelling van een uiterst beper kten kring, beproeven enkele jongelieden een zelfstandige navolging der nieuwe
kunstrichtingen in het buitenland. Voor de gemiddelde menschen in
Nederland omvatte het kerkelijk leven, de preek, het kerkgezang, het
orgel, het treffendste wat zij van de kunst konden genieten en tevens met
zijn verschillende richtingen en hare individueele vertolkers, met zijn
eigen tradities en zijn bijzondere hierarchie met zijn waardigheden en
zijn verplichtingen, het speciale, engbegrensde terrein, dat hun van de
politiek werd gelaten. Het was de voornaamste vorm van maatschappelijk leven; en alle door ongecontroleerde en onbegrepen sociale faktoren, door staatkundige of economische wijzigingen en verschuivingen opgewekte onrust of ongedurigheid zocht, bij gebrekaan
een anderen uitweg, hierin haar veiligheidsklep, uitte zich in verhoogd
kerkelijk leven, verscherpte kritiek op bijzondere instellingen en begrippen, hervormingspogingen in de oude of oprichting van nieuwe
sekten, vermeerderde mutaties in de verschillende genootschappen.
Maar een en ander speelde zich bij voor keur, zoo niet bij uitsluiting af
als uiting van het vrije onderzoek en de geoorloofde kritiek binnen de
grenzen der meestomvattende religieuze strooming, die zelve uit den
drang naar persoonlijke verzelfstandiging ontsprongen, de traditie
daarvan nog handhaafde. Gevallen van overlooping tusschen de
hoofdgodsdiensten kwamen uiterst zelden voor; het overspringen van
de diepe klove, die ·ze scheidde, vergde een exceptioneele stoutheid van
persoonlijk denken niet alleen maar tevens een buitengewone mate
van maatschappelijken moed; welk een sensatie wekte niet de bekeering van da Costa! En zoo zij al voorkwamen dan was het in de door
hem ingeslagen richting, van het joodsche of het katholieke naar het
protestantsche geloof in een zijner vele en voor allerlei gemoedstoestand en geestesgesteldheid pasklare 'Vormen; om deze algemeene
reden allereerst, dat het resultaat van het persoonlijke religieuze initiatief niet dan bij hooge uitzondering kon leiden tot aansluiting bij
een der oudere godsdiensten, die hem meer dan de jongere uitsloten;
om deze bijzondere bovendien, dat zij ondanks hun wettelij ke eman-
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cipatie - in 1795 - nog altijd in den reuk van maatschappelijke
minderheid stonden; de wet had de zeden nog niet kunnen ondermijI'l.en. Het katholicisme, ten overvloede, deelde juist in deze dagen in de
impopulariteit der opstandige Belgen, het gold door de tijdsomstandigheden, die een eeuwenoude traditie bevestigden, tegenover het
vaderlandsche geloof als een anti-patriottisch bijgeloof. Naar zulk een
geloof te verhuizen werd niet enkel gegispt als een bekeering, het
werd veroordeeld als een desertie; het was een vergooien van zijn kerkelij k niet minder dan van zijn maatschappelij k fatsoen, een zich
encanailleeren met een minderen, een zich aansluiten bij den vijandigen geloofs-stand. De protestantsch-romantische litteratuur van
Jakob van Lennep en mej. Toussaint zou weldra dit vijandige
gevoel verlevendigen, de April-beweging van een dozijn jaren later erde
hartstochtelijke blijken van leveren .... En tot dit zoo veelzijdig"onbehoorlijke" en zelfs ongeoorloofde geloof, waarvan inhoud en beteekenis schenen in te druischen tegen zijn vooralsnog vaderlandslievende
gevoelens en zijn reeds kritischen geest, liet Eduard Douwes Dekker
zich plotseling bekeeren. Waarom? Hij heeft er zelf later verwonderd
over gestaan en is er zelfs verlegen mee geweest. Hij had zooveel respekt voor de organisatie van het katholicisme, heeft men verondersteld; hij sympathiseerde zoo met de Roomschen, met hun eenvoud en
naiveteit, heeft men beweerd: zie zijn "Femke" en zijn "vrouwClaus"
en zijn "pater Jansen," en misschien ook zijn generaal Cleerens en
zijn "madame Colineau"; hij heeft waarschijnlijk in een vlaag van
sterke vermoeidheid behoefte gevoeld aan het absolutisme, en hij is
tegelijkertijd in aanraking gekomen met een sympathieken priester,
pater Scholten, vermoedt zijn neef Swart Abrahamsz, die blijkbaar
zijn eerste ingrijpende liefdesavontuur niet heeft gekend .•.• Dekker
heeft eenvoudig gehandeld in een vlaag van ster ke verliefdheid en alleen
behoefte gevoeld aan Caroline; hij is bekeerd niet door haar, of iemand
en iets anders, maar door zich zelven en om haar. Het was" l'amourpassion ", waarschijnlij k. Zij kwam hem voor "als een heilige" schrijft
hij later aan "Tine". "Waarlijk, ik huichelde niet, toen ik roomsch
werd, ik meende werkelijk op dat oogenblik, dat hare godsdienst
de schoonste was ...... Den 28sten Aug. '41, "sub nomineAugustini"
werd hij na volledige biecht in het kerkgenootschap van zijne heilige
opgenomen. Het was het eerste groote blijk van zijn excentriciteit,
voor het botvieren van zijn hartstocht de publieke opinie tetrotseeren.
Er mee te breken althans: wij zijn nog aan het begin van de épopée.
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En dit begin is nog weifelend: op uitdrukkelijk verzoek van oftzen
held kreeg de plechtigheid haar beslag "des morgens om zes uur om
geen opzien te verwekken" ....

***

Hij werd spoedig daarna, op zijn wensch, verplaatst naar een buitenpost; bevorderd tot controleur tweede klasse te Natal. Op de reis
er heen lijdt hij, blijkens een optelling, eenige jaren later aan" Tine"
verstrekt, van zijn doorgestane avonturen - zijn groote liefdesavontuur niet meegerekend - "schipbreuk", maar niet zoo onherstelbaar
of hij komt behouden aan wal; er begint reeds een byroniaansche
draad te loopen door zijn lotgevallen. In weldadige tegenstelling tot
zijn heftige moreele en physieke bewogenheden ziet hij zich hier verplaatst in een millieu van bijna volstrekte rust en eenzaamheid. Zijn
standplaats is een vervallen kustdorpje, zijn vredige ambtelijke roeping de kultuur van peper en rottan te bevorderen; er zijn een paar
soldaten tot'zijn bescherming en een klerktotzijn assistentie; zijn conversatie is beperkt tot die met den eenigen Europeaan, van der Pool,
de kommandant van het fort "Marlborough" in de nabijheid - tenzij
men die mocht mederekenen met Si Oepi Keteh, de kleine inlandsche
"freule" met wie hij gaat samenleven: "zijn eerste vrouw" zooals zijn
weduwe mededeelt. "Die afzondering noopte tot in zich keeren en nadenken. Multatuli heeft mij menigmaal gezegd, dat hij zich in Natal
bewust is geworden:'
Waarvan had hij zich in deze ledige omgeving "bewust" kunnen
worden in sterke mate dan tot dusver en in scherper beeld, dan van
zijn hevigste verlangens; van zijn eerzucht, die onbevredigd en van
zijn liefde, die mislukt was? Van zijn eerzucht vooral, geprikkeld als
zij weldra wordt door de tijding, dat Caroline, enkele maanden
slechts nadat hij haar heeft verloren, met een ander in 't huwelijk is
getreden; was haar te moeten missen hem een zware teleurstelling geweest, dat zij zich zoo spoedig aan een ander gaf of liet geven moest
hem krenken als een grievend échec: hij is er, volgens zijn zeer concrete opgave gedurende veertig dagen "krankzinnig" van, "buiten
zijn verstand". Is deze toekomst definitief voor hem afgesloten, met
te grooter onstuimigheid zoekt hij revanche in de andere richting: de
wereldsche carrière. Hij is binnen enkele jaren van een opgeschoten
knaap, die de laan uit moest wegens zijn onbruikbaarheid, gewassen
tot een om zijn kunde en handigheid gewaardeerd ambtenaar; van
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kantoorjongen geproklameerd tot bestuurder met heerschersbevoegdheden van een klein oostersch rijk; de carrière die aanvankelij k slechts
een broodwinning beloofde op te leveren, blij kt de belofte te bevatten
van den roem, van de grootheid, die hij zich in zijn vage, kindellij ke
eerzuchtsdroomen heeft voorgespiegeld. Maar zijn eerzucht is zoo
sterk, dat zij oogenblikkelijke voldoening eischt; en hij zoekt deze
haastige bevrediging door haar buiten zich te plaatsen, haar te objectiveeren in een beeld waarin hij zichzelven kan bewonderen, in een
toekomstphantasie, die hem kan troosten over het onbevredigende
heden. In zijn felbewogen eenzaamheid gaat hij zich in zichzelven
verdiepen om er voor zijn verheffing de bouwstoffen te verzamelen,
die hij vooralsnog buiten zichzelven te zeer ontbeert. Een gefingeerd
dagboek dient hem tot litterair kader voor zijn ambitieuze zelfanalyse;
reeds op zijn vijftiende jaar is hij er een begonnen, waarschijnlijk
meer de mode volgend dan een behoefte vervullend. Nu hervat hij
dit procédé, niet om op te teekenen wat hem oppervlakkig bewust
wordt, maar als hulpmiddel voor de diepere bewustwording van wat
hij is, wat hij wil en wat hij meent te kunnen.

* **

De fiktie, waaronder de jonge man de toekomst ondervraagt is
vervat in de "losse bladen uit het dagboek van een oud man", die op
het verleden terugziet. Zij bestaan uit twee dee1en. Het eerste is een
kleine, sentimentee1e beschouwing over het schoone van de zelfopoffering; een jongetje dat geoordeeld wordt het "hoogste geluk" te
hebben gevonden door te verdrinken bij gelegenheid van zijn poging
een broertje uit een wak te redden. Het vertegenwoordigt bij uitnemendheid het larmoyante genre, waaraan Dekker ook later nog zou
offeren: een eenigszins veredelde reflex van zijn jeugdige Gloriosolektuur. Geschreven te Batavia is het een bewijs, hoe dicht hij hier in
gedachten nog bij zijn amsterdamsch verleden staat en tevens een
blijk der grootte van den sprong, die zijn ontwikkeling van hier tot
Natal maakt; van den snellen groei zijner persoonlijkheid van deze
kinderlij ke phantasie tot de "jongelingsdroomen" van den gefingeerden "vader Anton," den tijdens de bataafsche republiek op gelijken
leeftijd naar de Oost vertrokken ambtenaar, dien hij zijn eigen eerzuchtige bespiegelingen toedicht ....
"Voldoe ik aan mijne bestemming? Wat is mijne bestemming< Hebben de droomen van grootheid die mijne kindsche
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jaren kenmerkten, gelogen? Ben ik klein, nietig, verachtelijk als
zij die zich menschen noemen? Zoo neen, ben ik op mijn plaats
daar waar vroeger een ander stond, waar na mij weder een
ander staan zal? Voegt mij niet een standpunt voor anderen
onbereikbaar? Als kind wilde ik heer van kinderen zijn, en
ik moest het wezen. De vervulling alleen van dien wensch
konde beantwoorden aan de stoutheid waaruit de begeerte
derzelver oorsprong nam. Als jongeling ben ik gelijk aan of
minder dan anderen; wat zal ik met de jaren wegzinkende,
als man onder mannen zijn? Of eischt men van mij, dat ik de
tragen loop der gebeurtenissen volgende, zwoegende trap voor
trap opklimme, en van tijdruimte wacht, wat in één oogenblik
de vrucht van een vasten wil en het genie wezen kanr God beware mij! Liever niet klimmen dan zóó, liever met geestkracht de
begeerte naar het allerhoogste onderdrukt, dan die begeerteafhankelijk te maken van den breidel die de maatsthappelijke instellingen onzer dagen der individuële eerzucht in den mond leggen.
Wat ontbreekt mij om de trappen over te slaan en opeens het
hoogst te grijpen?
Bonaparte is groot. Waardoor?" •.••
Nietwaar? - de toon past bij den inhoud. De jongeling drukt in
eenige kort-aangebonden zinnetjes zijn ongeduld uit van te slagen,
zijn vrees van te zullen mislukken; maar zoo dat er alvast eenige kans
van succes in steekt voor zijn litteraire carrière als hij in zijn ambtelij ke mocht falen ••••
" ....Bonaparte is groot. Waardoor? Bonaparte is krijgsman,
diplomaat,; hij heeft kennis van zaken en wat meer zegt: hij kent
menschen. Bonaparte heeft een vasten wil; hij vond bij dit alles
de omstandigheden .••• Laat ik zien wat ik bezit, wat ik mis. Ik
bezit niets van dat alles ......
De opmerking schijnt de deur dicht te doen voor alle verwachtingen op den buitengewonen loopbaan dien hij zich wenscht voor te
spiegelen. Dekker wijst bier op een zwak, dat hij nimmer zal weten te
verhelpen: de omstandigheden niet en de hier door hem onderstreepte menschen nog minder voldoende te kennen. Hij vergemakkelij kt zich alvast den opbouw zijner luchtkasteelen door de "menschen" te laten schieten en tracht te onderzoeken, hoe hij het met de
"omstandigheden" klaar zal spelen. En het ontbreekt in dit opzicht
niet geheel aan troostrij ke overwegingen:
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"Er was een tijd dat ook B. niets van dit alles bezatj de vraag is
wanneer hij zich het ontbrekende eigen maakte, óf: vóór dat de
omstandigheden die hij naderhand benuttigde geboren waren, óf
naderhand, toen hij, de omstandigheden vindende, begreep dat
hij zóó moest zijn, om zóó te kunnen slagenr Vóór den tijd
zekerlijk. Wij kunnen in het midden laten of hij de omstandigheden voorzag en zich bij voorraad voor dezelve vormde, dan
wel of hij door instinct gedreven werd zich te volmakenj dit is
zeker dat het spoedig te laat was geweest.
Wee de vesting die begint zich in staat van verdediging te
stellen als de vijand nabij is. Wee het genie datzich zijner bewust
wordt, dan eerst als de omstandigheden een genie vorderen.
Het gaat verloren!
Hoe bewijst gij uw stelling, Montesquieu als gij zegt: l'homme
ne manque ~amais aux circonstances?"....
De jonge Dekker onderneemt hier zijn front-aanval op den ouden
socioloog en tracht hem letterwijs te maken omtrent de moeilij ke kwestie der verhouding tusschen "het genie" en "de omstandigheden."
Van meer belang intusschen dan wat hij dezen leert over Napoleon
is voor ons wat wij daaruit le~ren over hem zelven. Opmerkelij k is,
dat hij geen kleinere dan deze groote figuur tot voorbeeld, tot steun,
tot waarborg voor zijn eigen toekomstige grootheid kiest. Maar welbezien volgt hij daarmede meer een mode dan dat hij zijn gewilde oorspronkelij kheid er door staaft. In '43, wanneer hij deze beschouwingen neerschrijft, is de vergoding van Napoleon in volle fleurj drie
jaar tevoren is zijn stoffelij k overschot van Longwood afgehaald en in
den Dome des Invalides bijgezet - blij k zoowel als nieuwe bron van
de populariteit zijner figuur, die de belichaming wordt van het protest tegen den hand over hand toenemenden burgermansgeest onder de
regeering van Louis Philippe. In de politiek wordt zijn roemrijke
naam het gemeenschappelij ke wachtwoord van de partijen der oppositie, van republikeinen zoowel als van bonapartistenj in de litteratuur wordt zijn nagedachtenis gehuldigd door Hugo, die legitimist
was, zoowel als door Babc, die het bleefj alleen Lamartine, republikein geworden, volhardt in zijn antipathie. De figuur van Napoleon
staat aan den ingang der nieuwe geschiedenis als de vertegenwoordiger der nationale glorie niet alleen, maar als het tartende voorbeeld
voor alle groote eerzuchtigen .... Dekker behoort er toe, getuige de bijzondere wijze waarop hij zich als volgeling gedraagt. - Het opmer ke-
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lijkste intusschen is, dat hij, schijnbaar zich styleerende naar deze figuur, in werkelijkheid haar styleert naar zijn eigen persoon. Laat hem
eenige pagina's voor zich zelven de beschouwingen uitstallen, die hij
later zal verwerpen als zijn "folle sagesse," en ge ziet hem ten slotte
tot een conclusie komen omtrent den wezenlijken aard vanNapoleon's
grootheid, die hem de grootste zekerheid schenkt voor zijn eigene; en
van zijn voorganger een standbeeld onthullen, dat naar zijn eigen gestalte geboetseerd is •.•• Het kenmerkende van zijn voorganger, het
waarmer k van zijn genialiteit, vindt hij in diens voornemen om "het
ketenenweefsel te scheuren, waaronder Europa zuchtte" toen nog
niemand daaraan dacht:
" ••••Daarom is Napoleon groot. Niet bij Marengo, niet bij
Jena, Austerlitz, Wagram, Friedland is hij groot geworden.
Wil een schilder een toonbeeld daarstellen van hetgeen een
mensch als Napoleon vermag •..• laat hij zich wachten den krijgsman met zwaard en rusting te schetsen. Zoo groot was elke
soldaat van de "oude garde".
Neen, hij stelle den jongeling voor op den oogenblik, hoe hij
peinzend de toekomst inzag; of liever toen hij peinsde op de
mogelijkheid om de toekomst te vormen, te scheppen.
Bewondert gij Napoleon om zijn krijgskunst< Misschien
ordenden sommige sous-lieutenants hun pelotons beter dan hij
zijne legers. Om zijn dapperheid< Was hij dapperder dan de
braven die hem vergezelden< Napoleon was groot toen hij met
het hoofd in de hand nadacht en het lot van Europa vaststelde,
voor nog iemand voorzien kon, dat hij op Europa eenigen invloed
zoude kunnen uitoefenen. Hij is groot om dat denkbeeld; hij
zoude groot zijn ook wanneer de toekomst daaraan niet hadde
beantwoord. Velen deelen in den roem zijner daden, dat denkbeeld echter behoorde hem alleen."
De jonge Bonaparte gelijkt nu voldoende op den fiktieven "vader
Anton" in zijn jeugd om de. gelijkenis van Napoleon met Eduard
Douwes Dekker te kunnen vaststellen; innerlijk, volgens zijn grootsche toekomstfantasiën niet alleen, maar voor alle zekerheid ook uiterlij k, voorzoover in deze uiterlij kheid de overeenkomst tusschen het
innerlij ke zich uitdrukt:
"Ik zeide, dat mij alles ontbrak, waardoor Napoleon groot
werd ••.. Het later gezegde toont aan dat de bedoeling hiervan is
dat ik mij nog niets hebben eigen gemaakt dat dienstbaar kan zijn
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aan de begeerte om groot te wezen, maar dat die begeerte zelve de
eerste stap tot grootheid is.
Ik zit met het hoofd in de hand en peins ....
Wanneer ik ooit voor het oog van de wereld schitteren zal,
men danke het aan dit oogenblik!"
En nu, Napoleon in zijn dekkersche pose van grootheidsbepeinzing
achterlatende, keert hij terug tot zijn uitgangspunt en herhaalt de oorspronkelijke vragen: "Wat is mijne bestemming? Voldoe ik aan mijne
bestemming? ...... "Als kind" heeft hij vooropgesteld "wilde ik heer
van kindel'en zijn en ik moest het wezen. Als jongeling ben ik gelijk
aan of minder dan anderen." Inderdaad, hij is nog niet "heer van"
anderen, zooals hij het "als kind" heet geweest te zijn en zooals hij als
man onder mannen hoopt te worden: "wat zal ik met de jaren wegzinkende als man onder mannen zijn?" Nu, aan het einde van zijn vergelijkend zelfonderzoek, waarin hij zijn overeenkomst met den
jongen Bonaparte heeft geconstateerd, is de herhaalde vraag: "Ben ik
meer? Ben ik minder dan anderen?" een vragen naar den bekenden
weg geworden. Als jongeling is hij anders dan anderen en wel zoo, dat
er geen twijfel kan zijn aan zijn superioriteit; te minder waar hij haar
afleidt uit zijn hoofdeigenschap, de oude "onhandelbaarheid", die
voor anderen heeft gegolden als een blij k van zijn minderwaardigheid:
" ....Wanneer mijn geest met moeite of in 't geheel niet buigt,
waar die van anderen zich kromt, is dat niet een bewijs dat die
geest sterker, forseher , minder tot krommen geschikt is dan de
hunne? En was dit niet immer zoo~ Ik was als kind onbuigzaam
en fier, als jongeling ben ik, hoewel tot nog toe doelloos, even

.zoo...."
De weg tot het "heer zijn" mag ónbekend zijn en de meesterachtige
houding tot dusver "doelloos", het recht en het vooruitzicht op de
heerschappij is vastelijk gegrondvest op zijnexceptioneelen tegenzin,
heerschappij te verdragen; de toekomstige hoogte zijner positie gewaarborgd door de hoogte, waarop hij zichzelven in het tegenwoordige pleegt te stellen.
" .. .Ik veracht het doel waarnaar anderen streven, het schijnt
mij nietig. Ik veracht de rampen waarvoor zij sidderen. Hunne
angsten, htlnne smart .... ik lach er mede. De hoogte waartoe zij
deze of gene handeling welke mij klein toeschijnt verheffen,
doet mij met geringachting op hen nederzien.
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Ik gevoel dus dat ik meer ben dan anderen. Het zelfbewustzijn is dáár. Het doel en de omstandigheden ontbreken. Wanneer mijn gevoel mij niet bedriegt moet ik scheppen, doel en
omstandigheden tevens. Het scheppen van een groot doel eischt
meer dan het bereiken van het oogmerk. Wie tot het eerste in
staat is, zal in het andere niet falen. Wanneer ik in het eerste
slaag, zal ik met zelfvertrouwen recht op het doel afgaan, overtuigd dat ik die het schiep, het kan bereiken. Het komt er nu
maar op aan dat doel juist te bepalen en te zeggen, dààr wil ik
heen!"
Het napoleontische gepeins leidt natuurlij k tot de napoleontische
conclusie:
.,Wie of wat belet mij naar een kroon te streven! De begeerte
alleen verdiende een kroon en zou ze mij niet ten deel vallen,
indien ik stout alle hindernissen minachtende .••• "
Inderdaad: wat belette hem en zoo menig ander jongmensch in zijn
tijd zich den kleinen officier tot voorbeeld te stellen, die meer dan
ten halve geslaagd was zich een wereldrijk te veroveren? "De begeerte alleen" heeft zooveel verdienstelijks, verheft hem naar eigen
oordeel zoo hoog boven zijn medemenschen, dat zij niet alleen haar
eigen rechtvaardiging maar tevens een der betrouwbaarste waarborgen voor hare vervulling in schijnt te houden. Deze begeerte ernaar
is niet enkel "de eerste stap" tot grootheid voor hem, maar zij is van
de grootheid reeds het grootste; wat nog te bereiken is, kan naar zijn
gehalte van uitnemendheid het reeds verworvene niet meer overtreffen .•.. Beteekent deze "uitboezeming" van den fiktieven "vader
Anton" de direkte uitdrukking van zijn eigen gevoelens of een phantasie van zijn verbeeldingen, het maakt voor de kennis van zijn wezen
weinig onderscheid. Hij heeft de behoefte zich groot te gevoelen een
uitdrukking gegeven, zóó als alleen een eerzuchtige het kon. Hij heeft
van zijn tallooze beweringen eerzuchtig te zijn hier het bewijs getoond; van zijn aanleg tot zelfontleding de proef geleverd. En niet
alleen naar den inhoud is hij zich hier "bewust", ook naar den vorm
is hij hier voor de eerste maal zich-zelf geworden. Hier bij het opstellen van zijn levensprogram slaat hij den zelfbewusten, uitdagenden
toon aan, dien men nergens vind~ in zijn voorafgaande stukjes en die
men nauwelijks in een van zijn volgende produkten zal missen. Met
de uitdrukking van den grondtrek van zijn wezen, de eerzucht, heeft
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hij den grondklank van zijn stijl gevonden, die nog door verschillende
bijtoonen verrijkt zal worden, maar overal doorklinkt.

* **

Er steken in deze zelfbeschouwing van Dekker nog andere elementen van belang voor de kennis van zijn eigenaardigheid en het inzicht
in het zeer bijzondere individualisme, met de uitingen waarvan hij de
nederlandsche litteratuur zal verrijken. Zijn ontboezeming is van
overwegend intellektueel karakter. Hij moet om zijn reeële kansen tot
de toekomstige macht te meten redeneeren, maar hij redeneert meer
dan hij moet. Hij zet stellingen op en valt inzichten aan uit zuivere
lust tot intellektueele bezigheid. Zijn behoefte om zich in de groote,
hem nog zoo weinig bekende wereld te oriënteeren, om de juiste verhouding te benaderen tusschen zijn krachten en den weerstand, die
hem wacht bij hunne ontplooiing in de richting van het hooge maar
vage doel, zij vindt haar uiting niet alleen in zelfonderzoek maar
tevens in historische analyse. "Hoe bewijst gij uw stelling, Montesquieu, als gij zegt: "I' homme ne manque jamais aux circonstancesç'''
- deze interpellatie, op uitdagenden toon ingeleid, houdt hem bladzijden lang bezig en voert hem met behulp van ten deele zeer wrak
materiaal tot een "bewijs" van het tegendeel, waartoe hij ook zonder
zijn omstandige redeneering had kunnen komen. De "man" Dekker, die met geen minderen rekening houdt, maakt er natuurlijk
dadelijk het "genie" van - hij ontbreekt zoo nu en dan wel aan "de
omstandigheden" is zijn contra-bewering, die hij ook zonder verderen onthaal als gelijkwaardig tegen de niet toegelichte aangevallen
stelling had kunnen plaatsen. "De omstandigheden" vergeleken bij
"het genie," wat hun wederkeerigen invloed betreft, trekken natuurlij k aan het kortste eind; zij heeten slechts in zooverre van zelfstandige
beteekenis, dat zij "het genie" tot zelfbewustzijn moeten brengen:
voor de rest zorgt het wel voor zich zelf en voor de omstandigheden:
- Dekker maakt de omstandigheden enkel in die mate tot meester
van de situatie als onmisbaar is voor het genie om zijn meesterschap te
toonen en ruimt haar juist zooveel beteekenis in als noodig is om zelf
zijn hooge funktie tegenover haar te kunnen aanvaarden •••• Niet evenwel de voor zijn zelfbewustzijn gewenschte uitslag der redeneering is
hier van het meeste belang, maar het redeneeren-zelf en de klaarblij kelijke animo, waarmee hij het bedrijft; niet dat hij zijn eigendunk
lucht, maar dat hij hem zoekt te wettigen en te versterken doof%uiver
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intellektueele middelen. Hij is van huis uit geen lyricus die er zijn
hoogste, zijn afdoende voldoening in vindt, zich in schoonen vorm
buiten zichzelven te plaatsen, hij is, omdat hij iets buiten zich wil
gaan bereiken een zelfbewonderende onderzoeker, een lyrische redeneerder, iemand die zichzelven geniet in zijn schranderheid, zijn fijne
opmerkingsgave, zijn scherpzinnige bewijsvoering; iemand wiens individualisme zich van nature uit in verstandelijke oorspronkelijkheid.
- Hier reeds geeft hij blijk van zijn kenmerkende neiging om te verrassen door onverwachte redewendingen, door parodoxale stellingen,
door pikante tegenstellingen; van zijn afkeer voor het banale en van
zijn behoefte zijn individualiteit scherp af te bakenen, vijandig af te
rasteren tegenover de meeningen der massa .... "Een groot man gaat
in het duister verloren wanneer de omstandigheden hem eene zijner
waardigen werkkring weigeren" is een der opvattingen, die afbreuk
doen aan zijn verheerlijking van "het genie". Hij wijst haar af met het
hooghartige gebaar: "Dat is een algemeen gezegde en derhalve te betwijfelen" .... "Bonaparte" aldus zagen wij hem zijn eigen épopée beginnen - "Bonaparte is krijgsman, diplomaat, hij heeft kennis van
zaken en wat meer is, hij kent menschen. Bonaparte heeft een vasten
wil; hij vond bij dat alles de omstandigheden." Een "kantteekening
in het handschrift" brengt de radikale revisie van deze allemansmeening:
"Dit is telkens het gewone antwoord op de vraag: waardoor
werd Bonaparte groot? Ik geloof dit niet en keer de stelling geheel
om. Bonaparte was krijgsman, diplomaat etc. omdat hij groot was.
Hij wilde de eigenschappen die tot het welslagen vereischt
worden bezitten. Het willen van dat doel toont de grootheid van
den man aan en diezelfde grootheid doet hem zich gemakkelijk
de daartoe benoodigde eigenschappen eigen maken. Indien er,
om Europa te hervormen en te beheerschen sterrekunde ware
vereischt geworden, dan zoude Bonaparte de eerste sterrekundige
van zijn tijd geweest zijn:'
De hooge doelstelling, de wil tot het grootsche, de conceptie van
het verhevene is voor Dekker het voortreffelijke bij uitnemendheid.
Hij is van nature een van zijn intellegentie genietende redeneerder
maar zijn hoogste genot, zijn streelendste onderscheiding vindt hij in
de phantasie zijner heerschersgrootheid. De intellektueele gaven zijn
slechts de onmisbare maar lagere hulpmiddelen van de genialiteit, zij
behooren niet tot het genie-zelf; zij beteekenen de nuttige dienaren
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van zijn uitzonderlijke grootheids-phantasie, die hen door hare heerlijkheid-alleen ongetwijfeld tot de' van hen gevergde buitengewone
prestaties zal bezielen. Hij telt ze niet, hij telt ze althans licht vergeleken bij hare gewichtigheid, omdat ze enkel quantitatief en niet qualitatief afwijken van die zijner omgeving. Zij beteekenen bovendien
slechts het oude, dat hij van zich wist en niet het nieuwe, het verrassende dat hij zich hier plotseling "bewust geworden" is ..•• Nergens
wordt door Dekker bij zijn zelfbeschrijving in dit merkwaardige
stukje, bij zijn overzicht van wat hem als kind kenmer kte en als jongeling onderscheidt, datgene aang~roerd wat zijn werkelijke reputatie heeft gevestigd onder zijn collega's en bij zijn superieuren: zijn als
boven het gemiddelde erkende bekwaamheid. - En dit is niet alleen
hieraan te wijten, dat zijn meerdere knapheid hem onmogelijk kan
ontslaan van de langzame regelmatigheid der ambtelij ke promotie,
wier hoogtepunt ver blijft beneden de illusies van zijn hoogvliegend
ongeduld - zijn persoonlijke relatieve geringschatting van het intellekt is hier tevens de uitdrukking van een algemeene. Intellektueele
gaven staan in zijn tijd minder hoog aangeschreven dan in later dagen
omdat er in 't algemeen maatschappelijk minder mee te bereiken valt.
Eerst bij verdere ekonomische, in 't bijzonder technische ontwikkeling, wordt doelmatig afgerichte intelligentie een sociale noodzakelij kheid; wordt op hooger prijs gesteld en met hooger prijs betaald; eerst
onder daaruit voortvloeiende meer demokratische instellingen kan
het zich sterker doen gelden. Hier in Indië is het, doordat een geringer
aanbod tegemoet komt aan de hoogere vraag, die de kunstmatig gehandhaafde gezagsmachinerie stelt, meer in trek en beter in aanzien
dan in het moederland, waar stand en geld niet enkel den doorslag
geven, maar bijna uitsluitend als maatstaf gelden voor maatschappelijke consideratie en voor de kans eener carrière. Voor Dekker
wordt de grootere waardeering hier van zijn intelligentie een der oorzaken van het aanzwellen zijner eerzucht in een mate, die hem naar
hooger voldoeningen doet haken. De erkenning van zijn geestelijk
overwicht gaat behooren tot de normale eerbewijzen waarop hij aanspraak maakt. Wie eraan twijfelt of wie er inbreuk op maakt, heeft er
in de scherpte van zijn tong de bewijzen van te vreezen. Maar in afwachting van de grootsche festijnen, die hem als "genie" aangericht
zullen worden, heeft hij behoefte aan het dagelijksch brood der vanzelfsprekende erkenning van zijn intellekt; en naarmate de hoogere
bevredigingen zich laten wachten, zal hij zich gevoelig toonen voor de
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lagere hulde van ûjn "schranderheid" gebracht: hoe erkentelijk is hij
er Huet voor, naar aanleiding van diens lof over "Pruisen en Nederland". Schranderheid is zijn sterkste kwaliteit en de lust niet minder
dan de durf tradities te breken zijn beste onderscheidingsteeken.Hier,
in zijn jeugdig levensprogram geeft hij er de eerste litteraire bewijzen
van; hier toont hij zich reeds de stoutmoedige beweerder, de geboren
polemikus, de onafhankelijke en van zijn tuchteloosheid genietende
redeneerder • De vooruitzichten op het genieschap mochten onzeker
zijn, de kansen stonden schoon, dat er uit den auteur der "Jongelingsdroomen", de wakkere auteur der "Ideën" zou groeien.

***
Intusschen is het juist zijn intelligentie, die hem de innerlijke overtuiging geeft van hare ontoereikendheid ter bereiking van het groote
doel. Zijn grootheid is voor hem zelven gewaarborgd, maar het is
minder zeker dat hij de overige wereld ervan zal kunnen overtuigen.
De hooge toon, die hij aanslaat dient evenzeer om zijn vertrouwen op
het eene uit te drukken als zijn twijfel aan het andere te overstemmen.
Zijn "vader Anton" is in dezen opzet van de "Jongelingsdroomen" de
spreekbuis van een eerzucht even fel in haar kracht als vaag in haar
doelstelling, even weelderig in haar wenschen als beper kt in hare
middelen. De eigen genialiteit is vastgesteld maar verder staat alles
op losse schroeven; zij is het onmisbare uitgangspunt maar bij de
eerste poging tot voortgang gevoelt hij haar ontoereikendheid; zij is
de onmisbare springplank om alle tijd- en krachtroovende tusschenstations naar het einddoel te overspringen, maar vóór haar ligt de ledige ruimte, waarin hij zich kan veroorloven zich alles te denken
alleen omdat hij er niets bepaalds ziet. De jonge Dekker, zóó als hij
daar te Natal in zijn getourmenteerde eenzaamheid fantaseerde, vind in
"de omstandigheden" evenmin een beletsel als een steun. "Wie of
wat belet mij naar een kroon te strevenr" Niemand of niets natuurlijk; maar des te grooter waren de beletselen tegen het bereiken met
normale middelen. En zoodra hij gaat preciseeren ziet hij zich genoodzaakt de abnormale mee in den koop te nemen ....
" ....Verhard u mijn hart en omgord u met het ijzeren harnas
der onverschilligheid! Stik in uw bloed, maar laat geen druppel
getuigen dat men u wondde! Wees sterk mijn brein en duizel
niet ...... etc.
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Na deze melodramatische hartsterking nogmaals de bemoedigende vergelijking met Napoleon:
"Zoo moet eens Napoleon tot hoofd en hart gesproken hebben.
Toen was hij groot, toen werd hij gekroond met de kroon der
Goddelijke kracht, waarlijk anders dan later met het gouden
hoofddeksel van Pius VII, schooner, heiliger:'
En zich aldus, na de biecht van de eerzucht de absolutie te hebben
verzekerd, de groote conclusie:
"Ik moet beginnen met een misdaad •••• met iets wat anderen
een misdaad schijnen zal.... het zij zoo!.. ••
Het is juist hierom zulk een buitengewoon besluit, het moest in 't
bijzonder hem in zijn ongehoordheid een nieuwe proeve van genialiteit toeschijnen, omdat het schijnt in te druischen tegen den ethischen
geest van zijn bedoelingen. Want hij zoekt deze hoogheid niet alleen
voor zichzelven, hij haakt ernaar om zijn afgod Napoleon te gelijken,
omdat deze het was, die Europa van haar ketenen verloste ••••
.•••ik moet misdadig wezen en toch zullen mijne misdaden
heilige opofferingen zijn. Is het niet een schoon doel een volk
gelukkig te maken - wat zeg ik - een gelukkig volk te scheppen? Wie deed dit vóór mij? Men overwon, men organiseerde.
Ik wil eene maatschappij uit het niet in het aanzijn roepen; ik
wil de geteisterde stiefkinderen van het verouderd Europa tot
één huisgezin verzamelen, mij aan het hoofd daarvan stellen en
misschien uit den schuilhoek der ballingen de onnatuurlij ke
moeder, die hare kinderen verstiet, doen sidderen. Is dat doel
niet groot, verheven? Zouden op hem, die het vormde de gewone
regelen van eer en deugd toepasselijk zijn? Bindt men den
leeuw met den band die de hinde weerhoudt? •• "
Maar is dit alles of in hoeverre is dit alles meenens geweest bij
Dekker? mag nuchterlijk worden gevraagd, waar ten slotte zijn prospectus in zuiver theatrale opgeblazenheid schijnt te verloopen. Daar
is vooreerst de eigen kritiek van den auteur, waar hij in het slotgedeelte van zijn stuk, zijn "vader Anton"laat ondergaan in de stumperige banaliteit van den in kleine zorgjes opgaanden oud-gast. Huet
heeft het zoo opgevat en bij zijn bespreking van deze "Jongelingsdroomen" niet de droomen van den jongeling, maar enkel de ontgoocheling van den grijsaard gepubliceerd - waarschijnlijk om de novellistische waarde ervan; en met de toelichting alsof het den auteur uitsluitend erom te doen zou zijn geweest, te laten zien, dat bergen
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soms mtm:en baren. "Dit is geschreven in bittere moedeloosheid"
luidt een - in de uitgave der "Brieven" ontbrekend - bij Huet
voor komend onderschrift van lateren datum, waarin Dekker tevens
ertegen protesteert en dus zijn wilde plannen nog niet prijs geeft.
Deze moedeloosheid is, bij zijn neurasthenischen aanleg, de onafscheidelijke keerzij van zijn hoogvliegendheid, de eb die volgt op den vloed
van zijn stemming; zijn intelligentie kon hem de zelfkritiek op zijn
eerzuchtige phantasiën niet geheel besparen en zijn, hier te Natal, zoo
niet inzettende dan toch sterker dan ooit gedreven zelfbeschouwing
moest tijdens de inzinkingen van zijn stemming onvermijdelijk tot
tijdelijke zelfverloocheningen voeren. Maar dit verhindert niet, dat
het hem ernst was en meenens gebleven is met zijn heldenrol; een
paar jaar later schrijft hij, met duidelijke toespeling op en in nauwe
aansluiting bij deze napoleontische droomen, aan zijn toekomstige
eerste echtgenoote:
••••"Ik geloof opregt, dat het jammer is, dat ik niet hoog in de
wereld sta. Ik zoude kunnen klimmen, ja - maar de tijd, dien
wij beleven is te kort na 1790-1812. Er zullen nog jaren verloopen eer het onderste weder boven komt. Ik had tachtig jaar
vroeger of zoo veel later willen geboren zijn. En toch 2 1/2 jaar
geleden had ik plannen, gewelddadige, misschien onuitvoerbare
plannen waarvan het hoofd mij dtm:elt •••• "
Neen, hij meent het te ernstig met zijn jeugdige idealen om er in den
vorm van een scherpe tegenstelling tusschen wil en daad den spot
mee te drijven; en hij neemt zich zelven te ernstig om tot zelfironie
in staat te zijn: dit zal zijn kenmerk blijven. Zijn eigen verklaring hier
omtrent is duidelijk: "Het kan sommigen toeschijnen, dat ik de korte
schetsen van hetgeen de schrijver eens als jongeling en vervolgens als
grijsaard dacht en wenschte juist daarom onmiddellijk op elkander doe
volgen om het contrast des te sterker te doen uitkomen en den lezer
de toepassing van het "partiurunt montes enz!t gemakkelij k te maken ..
spot als gij wilt.... maar niet met mijn dagboekschrijver ..... t Deze
vrees voor afzakken, deze beduchtheid voor lateren spot met zijn
idealen is evenzeer karakteristiek voor Dekker: zij beteekent zoowel
twijfel aan het slagen als trouw aan het groote maar vage doel. De
taaiheid, waarmede hij later zich aan zijn idealen zal blijven hechten,
kondigt zich hier reeds aan in het stellige voornemen, ze ondanks alle
gevaren hoog te zullen houden. Van ongewone kracht is zijn wensch
om de homogeniteit tusschen zijn idealistische jeugd en zijn toekomst
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te bewaren ..•• In een van zijn eerste brieven aan zijn latere ver1oofde~
op vijfentwintigjarigen leeftijd, maakt hij gewag van uitdrukkingen
ontleend aan "sommige overgebleven stukken" van het tien jaar
vroeger, als kind door hem gehouden dagboek "die hierop neerkomen: "als gij deze bladen in rijper leeftijd naleest, spot dan toch niet
met de meeningen en verwachtingen van dezen tijd (1835)" en hij is
nog zoozeer onder den indruk van deze bedreigde heiligheid zijner
jonge illusies, dat hij er een paar pagina's over uitwijdt. Ditzelfde
motief vormt de eigenlij ke verbinding tusschen de eerste en de breeder
door ons besproken schets der "Losse bladen". Hij laat zijn jongetje
"August" door zelfopoffering "op zijn vijftienden geboortedag" den
dood vinden. "Zes hoogstens acht jaren lang zoude die Goddelijke
kracht om iets schoons te wenschen hem nog bijgebleven zijn, om
daarop allengs zich te verliezen in den maalstroom van wereldsche
belangen, in den modderpoel van wereldsche genietingen" - niet onwaarschijnlijk doet de een-en-twintigjarige auteur hiermee zelf boete
voor zijn jeugdige ongeregeldheden te Batavia. In de eenige bewaard
gebleven brief uit dien tijd aan mej. Versteegh vermeldt hij het overlijden van haar kleine nichtje: "Toen ik zoo even bij het lijkje stond
en nadacht over leven en niet leven, over de toekomst, zie, toen wenschte ik ook zoo jong gestorven te zijn ...... Een en ander zou onbeteekenend zijn als eenigszins banale, overdreven gevoeligheid, wanneer
niet juist deze sentimentaliteit van den jongen Dekker van blijvenden
aard was gebleken; en wanneer niet de vrees voor ontrouw aan de
hooge gevoelens van zijn jeugd, voor afval van zijn jonge idealen, het
hooge karakter der eerzucht van Multatuli hielp verklaren.

***

Het individualisme van Dekker is vanhuisuit verweven met een
sterk altruïstischen inslag: het kon wel niet anders bij zijn ingeboren
goedhartigheid en na zijn op kleinburgerlijke oppassendheid gerichte
opvoeding in de godsdienstige sfeer van het ouderhuis. Maar deze
inslag laat overal de egoistische schering bloot liggen: de toeleg om
anderen gelukkig te maken is ondergeschikt gehouden aan den drang
naar eigen grootheid, secundair ten opzichte van de behoefte aan eigen
verheffing, een hulpmiddel slechts tot bevrediging van eigen trots.
De "kroon" ten behoeve van het gelukkig te maken Europa beteekent
in zijn verbeelding een surrogaat voor zijn, veel kostbaarder geachte~
liefde en de grootsche carrière een condoleantieprijs voor het blauwtje
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dat hij geloopen heeft. Zijn eerzucht zwenkt zoo wild en steil omhoog
omdat zij zoo deerlijk in haar wiek geschoten is.
" •••• Wat zou ik minder bejagen dan dit1 Ik had eenmaal een
levensdoel van geheel anderen (zal ik zeggen: verhevener?) aard.
Ik beminde een meisje en verloor haar. Wat anders dan een
kroon kan mij eenigszins schadeloos stellen? •••• "
En hierbij deze andere "kantteekening":
,,(Men denke echter niet, dat dit doel alleen mij voor den
geest trad toen ik koos. Lang weifelde ik tusschen Diogenes en
Alexander, tusschen Rousseau en Napoleon, tusschen het verhevene en het verheven-schijnende.
Ik heb het laatste gekozen uit zwakheid; uit ijdelheid, misschien uit wraakzucht!")
Zij is een variant op de vroeger besproken stelling, dat er meer verdienstelijks steekt in de uitbroeding dan in de uitvoering van groote
ideën. Alexander verhoudt zich hier in de opvatting van den jongen
auteur tot Diogenes als de handelende Napoleon tot den enkel beschouwenden Rousseau - waarmee hij zich korten tijd daarna in de
brieven aan "Tine" zal vergelijken, zooals hij het zich hier met den
peinzenden Bonaparte heeft gedaan. "Is het niet een schoon doel een
volk gelukkig te maken?" vraagt hij verderop. Ongetwijfeld: dit doel
is schoon, maar het te vormen is verheven en staat in zijn schattmg op
hetzelfde plan van voortreffelijkheid als zijn vroegere huwelijksplan.
De hoogste kwaliteit van een doel wordt door Dekker steeds gezocht
en gevonden niet aan de objectieve, maar aan de subjektieve zijde: bij
den doelstelIer ; het blijft slechts middel voor hem ten behoeve van de
eigen direkte bevrediging zijner hoogste behoeften: van zijn liefde of
van zijn eerzucht. Het toekomstige geluk van Europa is in deze phantasie, die op de wer kelij kheid zijner opvattingen steunt, ondergeschikt
aan het eigene, direkt-persoonlijke geluk; het "schoone;' mag steken
in wat anderen ten goede zal komen, het "groote" en het "verhevene"
zit in wat hem-zelven verheft. - Maar al staat het eigen ik overal
voorop, het staat toch nergens alleen. Dekker mag instinktmatig zijn
doel of zijn handelingen richten op eigen verheffing, hij pleegt haar
tevens te zoeken door iets anders op te heffen tot zich, zij het dan.als
voetstuk voor eigen verhooging. Het mag uit "ijdelheid" of uit" wraakzucht" zijn en bij gebrek aan beter, hij phantaseert zich tot ridder van
het goede door zich te proklameeren tot den toekomstigen redder der
"geknechte volkeren van Europa •••• " En zijn neiging tot zelfverheffing
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vindt alvast een spontane uiting in reddingen van overeenkomstig kaliber, zij het dan van bescheidener afmeting••.•
•.••"In Natal zeilde hij op de rivier met van der Pool, de
kommandant van het fort. Dekker had in dien tijd een jongen
hond. "Laten wij den hond eens in het water gooien(" zei van
de Pool. "Neen, zei Dekker, want er zijn hier veel haaien en ik
weet niet of de hond al zwemmen kan. Van der Pool deed het toch.
Hij wierp er den hond in. Toen sprong Dekker den hond na •.• '"
De haaien negeerden hem ook ditmaal. Maar lang zouden zij hem
niet meer met rust laten.

***
De "Jongelingsdroomen" ontleenen hun beteekenis voor de nederlandsche kultuur hieraan, dat zij voor het eerst toonen wat Dekker
zal zijn als Multatuli. Zij behooren, wat het hierbesproken deel betreft nog nauwelijks tot de litteratuur, maar zij geven een belofte van
ongewone schoonheid voorzoover zij een blij k zijn van bijzondere
kracht; zij bevatten de nog vage maar sterke grondgedachten van zijn
program als hervormer. - Zij hebben Dekker op lateren leeftijd
evenzeer beziggehouden als zij hem in zijn jongelingschap hebben
vervuld: zij beteekenden voor hem het proefstuk van zijn talent
zoowel als de toetsteen van zijn grootheid; vóór hij als schrijver wist
wat hij was en als hervormer meende te weten wat hij wilde, hebben
zij hem als vraagbaak voor zijn toekomst gestrekt en hebben voor hem
afwisselend de twijfel aan en de waarborg voor de verwerkelijking
zijner eerzuchtsdroomen belichaamd. "Wat ik u bidden mag, gij die
dagboeken schrijft, lees ze nooit na. Het is immers niet aangenaam bij
voortduring heden de overtuiging op te doen, dat ge gisteren gek
waart" schrijft hij in het eene gedeelte van zijn zelfbeschouwingen;
"spot als gij wilt, spot .••• maar niet met mijn dagboekschrijver," in
het andere. De onzekerheid blijft hem kwellen tot dat hij haar eindelij k te Menado, als secretaris den voet stevig in de beugel voelende, haar overwint - althans voor zoover hij beduchtheid heeft gekoesterd voor een einde van zijn carrière als dat van zijn "vader
Anton"; in zijn laatste, door Huet gepubliceerde "kantteekening"
verklaart hij dit ontmoedigings-vwoen voor een "paskwil". En omtrent zijn schrijverstalent tracht hij zich zekerheid te verschaffen
door, naast enkele andere schetsen, deze zelfde "Jongelingsdroomen"
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tijdens zijn daarop volgenden verloftijd, aan den uitgever Kruseman
ter keuring aan te bieden.
Eerst later, wanneer hij de schrijver is geworden, dien hij zich gedroomd heeft en zich de groote hervormer voelt dien hij wenschte te
zijn, eerst nadat hij de hoogte waarop hij zich phantaseerde, bereikt
heeft of althans bereikbaar voelt, stoot hij dit voetstuk zijner jeugdige
zelfverhooging van zich af, zonder weifeling of voorbehoud nu, als
een "monument" van zijn "folle sagesse" • En dan ook, zich pavaneerende voor Mej. Hamminck Schepel op wie een zijner gebruikelijke
verliefdheden is neergedaald, neemt hij definitief afscheid van
Caroline door haar spottend haar congé te geven:
" ••••]' étais á Natal seul ou presque seul. Un amour malheureuxm'avait conduit là (amour malheureux: style de roman).
Enfin, je devais à mon caractère un peu de désespoir. Cela nous
pose magnifiquement. Ah, Carotine, comme tu a bien fait de si
mal agir. Que de perspicacité dans ta bêtise. Que d' amour dans
ta froideur!. ... "
Inderdaad, hij mocht "die malle Caroline" zooals hij haar nu betitelt, wel dankbaar zijn; want mede aan haar heeft de "bewustwording" te danken, die hem tot den zoo vurig begeerden roem heeft gebracht. Mede door haar is zijn opstandigheid versterkt; maar door
haar speciaal is zijn alzijdige, geestelij ke onafhankelij kheid bevorderd.
Door de manier, waarop hij haar verloor is zijn verzet tegen de burgerlijkheid aangewakkerd, maar in verband met de wijze waarop hij
zich van haar bezit trachtte te verzeke~en is zijn verzet tegen het geloof
begonnen, dat er ten onzent zoo nauw mee samenhing. Dit is de tot
dusver onderschatte, of liever overziene beteekenis van zijn om harenwille voltrokken overgang tot het katholieke geloof, dat het den ondergang van zijn christelijk gelooven heeft veroorzaakt of althans sterk
bevorderd. Tot het katholicisme was hij gekomen uit een behoefte
des harten, die met het geloof weinig maar met haar destemeer uitstaande had; nu hij haar verloren had taalde hij er niet naar haar kerkleer te behouden maar was tevens minder dan ooit geneigd een andere
te aanvaarden; nadat hij op zoo onberedeneerde wijze den katholieken
doop had ondergaan was het in 't bijzonder hem onmogelij k geworden
uit overtuiging den mennisten te aanvaarden. Zijn vergissing ten opzichte van de katholieke godsdienst heeft zijn kritischen zin gescherpt
en sedert hij door middel van zijn snel gerevideerde bekeering tot het
inzicht kwam der geringe betrouwbaarheid van zijn eigen particuliere
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meening omtrent een der gelooven in 't bijzonder, is hij ze in hun gezamenlij kheid meer en meer gaan rangschikken onder de .,algemeene
opvattingen, die daarom te betwijfelen zijn." Meer nog dan zijn vrijwillige overgang tot heeft zijn gedwongen terugkeer uit het katholicisme hem de terugkeer naar de protestantsche opvattingen onmogelijk
gemaakt. Zijn tijdelijk verkeer met het vreemde geloof is hem dienstig
geweest tot aanvulling van de geestelijke emancipatie, die door zijn
verplaatsing uit de overige vaderlandsche omstandigheden werd ingeleid.
Zijn natalsche "Jongelingsdroomen" getuigen ook hiervan; en zij
zijn merkwaardig niet alleen om wat zij bevatten, maar vooral om
wat zij missen. Zijn zelfbeschouwingen zijn hier volstrekt godsdienstloos geworden in tegenstelling tot den inhoud van het sentimentee1e schetsje, kort te voren te Batavia geschreven. Zijn
Napoleon-phantasie, als weerspiegeling van zijn gewijzigde persoonlijkheid, is zoodoende direkt en onverhuld individualistisch geworden. Hij heeft van de beide godsdienstige hoofdrichtingen, die hij
heeft gevolgd, hij heeft van het protestantisme en het katholicisme,
toen hij ze beide verlaten had, alleen het gemeenschappelijk-algemeene kunnen behouden, een vaag gevoels-deisme, dat hem de godheid nog doet aanroepen als poëtisch attribuut in zijn elegisch-getinte
verzen, maar dat haar als direkt of indirekt in het persoonlij ke lotgeval
ingrijpende macht heeft terzijde gesteld. De jonge Dekker staat hier
in zijn eerzuchtsdroomen alleen en mag hij nog vol twijfel zijn aan
zijn kracht, hij zoekt voor haar versterking in geenerlei vorm op
vaderlandsch-traditioneelen trant de hoogere hulp en bijstand; en zijn
voornemens tot "misdadigheid" geven aan het negeeren van het christelij k geloof nog een meer positief relief door het tarten van de gangbare christelij ke moraal. Hij steunt hier op geen ander geloof dan op
dat in zichzelven en mag hij zich nog onzeker voelen van zijn slagen,
hij zoekt geen heil dan in de macht van zijn "genie u en in de gunst
der "omstandigheden", die hij, zijn zij hem niet ter wille, desnoods
gedienstiger zal "scheppen ft, á la barbe van den Schepper-zelven ••••
Anderen hier te lande, Bilderdijk en da Costa hebben grootheidsphantasiën gekoesterd als hij, maar de christelijkheid is het geweest, die er
den domper op zette; zij heeft den jongen Beets neergedrukt en als
romanticus klein gehouden; mej. Toussaint heeft er zich aan opgetrokken, maar is er niet boven uit kunnen komen; al om;e romantici
hebben geleefd en gewerkt in de vreeze van den godsdienst of in de
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vreeze van het respekt dat men hem toedroeg en zijn uit zijn atmosfeer niet losgekomen. Dekker voor 't eerst en Dekker vooreerst alleen
heeft er zich, zoo niet boven dan toch buiten geplaatst in zijn natalsche eerzuchts-monoloog. Zij toont niet enkel wat hij als schrijver was
en als heerscher wilde zijn, maar tevens wat hij als romanticus en hervormer zou worden.

J.
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Spel van Personagien. C. van Dishoeck-Bussum

MAURITS SABBE.

1919

Spel van Personagien noemt de schrijver zijn verhaal, zooaIs Coddebiers, de
poppekastman, zijn bedrijf ook een ,,spel van personagiën" noemt, zijnde deze
personages vaste menschtypen, die in oneindige verscheidenheid altijd een zelfde
drama opvoeren. Wij hebben hier in dit 18e eeuwsch gebeuren dus vooral geen
realisme te zien en dat is in zoover maar gelukkig. Nu kunnen wij ons vermeien
in de weelderig Vlaamsche beschrijvingen en karakteristieken van land en menschen, van de enkele dingen als van de bijzondere personen. Het gansche boek
druipt, als 't ware, van dat sap des volbloeienden Vlaamschen levens en geen
houtsnede, niet minder dan vette olieverfschildering zou in staat zijn dit leven
naar ouden snit in beeld te brengen. Daar is de heilige arme-van-geest, die pastoor is, mitsgaders zijn brave, maar kijverige huisplaag. Daar is de booze rijkaard, die het lichtzinnige duiveken belaagt, de nederige van staat, wiens ziel van
den hoogsten adel is, de eigenwijze en pedante meester, de trotsch ongevoelige
adellijke jonkvrouw enz.
Alle deze meerbekende personagiën spelen een zedelijk spelletje, een moraliteit
van zonde en val, verlossing en berouw, van belaagde deugd, gekrenkte rechtvaardigheid, duldende menschenliefde, en ••• als het niet om dien vetten, zoeten
Vlaamsche tongval was, zouden wij l1et allicht vrij vervelend vinden. Tenzij ons
in al deze zachte rechtzinnigheid, toch dat slangetje van weelde en wellust mocht
bekoren, dat onmiskenbaar zinnelijk welbehagen, dat het gansche geval tenslotte
wel smakelijk om te lezen maakt. En ziedaar, wat ons uit dit boekje eenigszins
vreemd hybridisch aankijkt: dit allerbraafst Christelijk geval en de heidensch
zinnelijke vorm, het lustig, leutig, lekker realisme, dat aan Streuve1s en Teirlinck
en Timmermans herinnert, bij dat geschiedenisje, zoo stijf als een oude houtsnede
Ik weet wel, dat zulk een menging daarginds in de traditie ligt en de innige bekoring der Vlaamsche verhalen vaak ontstaat uit die naieve vereeniging van aardsche
blij-Ievendheid met het diepste godvertrouwen,maar••• hier vind ik die naiveteit
en vanzelfsprekende vermenging geenszins. Niet ieder is naief die wil, en
MauritsSabbe heeft al te veel van den Boom der realistische kennis gegeten, geniet
de dingen te zeer afzonderlijk en om ze1fswil, dat hij natuur en wereld nog zou
zien, als een orkest Gods, dat nooit valsch speelt zonder hoogere bedoelingen. En
zoo schaadt nu het een aan het ander. Aan de vroomheid gelooft men niet zoo erg,
als men de vreugd der werkelijkheid ZOO stevig aardsch gevoelt. Terwijl de heidensche bekoring van dat aardsche telkens gehinderd wordt door die bedoeling
van verhevenheid, die ons beletten wil pleizier te hebben in Jonkheer Adhemar
en zijn zuster Aglaë, enkel omdat dezelven een weinigje hoogmoedig en zondig
zijn. En toch, als ik een gebruiksaanwijzing zou mogen geven, ware het deze,
om dit verhaal vooral in zijn Vlaamsche sappigheid te genieten, als b. v. een schildering van Jordaens en de rest er maar aan te geven. Wellicht schrijft Maurits
Sabbe dan later eens een echt naiëf-heilig boek.

F. C.
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KOENEN, De Andere, WereldbibliotheekAmsterdam, 1919.

In de beperking zijner soort lijkt mij dit een goede roman. De soort is de
roomsch-katholieke, de beperking beduidt de collectieve moraal, die hier de alleen
geldige is. Voor de roomsche opvatting is elke individualistische apartheid, elk
losmaken van banden terstond het bandelooze.- Geluk, deugd; waardigheid zijn
slechts denkbaar in het gemeenschappelijk gedachte- en gevoelsleven, speciaal
het roomsch-katholieke. Aldus zal vrijwel elk kathöliek drama, in tooneel- of
roman-vorm, den strijd bevatten van dat algemeene met dat bijzondere, en heeft
het laatste nooit de minste kans op overwinning. Want de zege van het booze
Principe is niet toelaatbaar in een wereld, waar het roomsch-katholicisme het
Goede vertegenwoordigt, en ondergang of volledige overgave is het eenige, dat op
den duur het menschelijke met separatistische neigingen overblijft. Zoo ook in
dit verhaal,- zorgvuldig en vaak natuurgevoelig geschreven, met een teeren voorkeur voor het Limburgsche land - waar het persoonlij k afwij kende terstond als
het decadente optreedt, de zwak-genotzuchtige, zelfzuchtige zoon uit het eeuwenlang sobere, degelijke, zelfheerschende boerengeslacht. Hoe nu die balslurige
genotzucht en die zelfzucht zich gedragen, misdragen, met terugvallen in de collectieve deugd van het voorgeslacht; hoe de zwakheid zich klampt aan het sterke
vrouwelij ke en door een beslist wonderdadige werking voor dat eer-en geldswaardig collectieve behouden blijft ••• dat kan men hier, gewis niet zonder belangstelling,
lezen, omdat er waarlijk een adem van emotie door het verhaal gaat, een ontroering, zoo persoonlijk, als het gemeenschappelijke maar vermag te uiten. Bovendien bleek de schrijfster in staat tenminste enkele harer personagiën met leven te
bezielen en die pompeus-kwaadaardige boerin Anna, het benauwde boeremannetje Matemus, de uitdagend wereldsche Virginie en tendeele moeder Konings
ons klaar voor de verbeelding te stellen. Giel zelf wordt niet zoo duidelijk en op
F na krijgen wij hoogstens nu en dan een vluchtig kijkje. Hier stond der schrijfster dan ook, behalve misschien een gemis aan beeldend vermogen, het dogma
harer levensbeschouwing midden in den weg harer objectiviteit. De voor ons
gevoel niet onaannemelijke Fina van het begin moet, terwille van het eind-goedal-goed, tamelijk abrupt in een soort heilige veranderd worden, die met bovenaardsche hulp de zielen ter hunner bestemming leidt. Dat doet juist de genade,
zal de schrijfster zeggen, en daar is het dan ook, waar wij haar niet volgen kunnen,
nu het psychologische zich onmiddelijk onder de goddelijke bescherming stelt.
Alleen wie dit mede gelooven kan, heeft er iets aan en zal den uitgang van het
verhaal in peingende bevrediging genieten. Voor ons, heidenen, schijnt hier enkel
het dogma aan 't woord, het dogma, dat het leven vervalscht ter eere van geloof
en zielerust en tevens verhindert, dat deze soort kunst ooit in de Wirklichkeitsdichtung, die het realisme is, boven het middelmatige uitkomt. Al laat zich dit
boek dan ook zeer genoegelijk lezen.

F. C.
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NOODLOT VAN LUCAS ABSDALE, door F. de Sinclair,
V. Holkema cf Warendorf, Amsterdam, z. j.

Er zijn 40 bladzijden gansch niet onvermakelij ke en onaantrekkelij ke expositie,
en dat belooft dan wat. Maar als daarna het spel begonnen is, is het ook meteen
weer uit, terwijl het intrigetje in het weidsch opgezet decor aandoet als een ert,
rammelend in een blikken bus. Dat komt, wijl de schrijver per se "met zijn
tijd mee wil gaan" en up to date zijn. Wij hebben in de laatste jaren veel
gedachtelezen gehad en daarvan moest nu een verhaaltje gemaakt worden,
n.l. tot welke misère het leidt, als iemand eens anders gedachten zoo duidelijk
hoort of zij uitgesproken werden. En hij het onderscheid niet meer weet
tusschen het gezegde en enkel gedachte. Dat voert dan bij zoo iemand in dit
plattelandsmillieu tot eenige wel koddige verwikkelingen en verder •••• tot
niets, omdet die "iemand" zelf hoegenaamd geen mensch geworden is. Het is
al te kIaarblij kelij k enkel om de grappigheid te doen en dat maakt het gansche
verhaal zoo laag van geest. Iets in den trant van Lodewijk Mulder's Buitenpartijtje. Maar zonder de gemeendheid, den ironische ernst, de echtheid van
dezen. Zeggen wij dus, dat F. de Sinclair lijkt op Lodewijk Mulder, die aan
lager wal zou zijn en zich in een kermiskraam als clown verhuurd zou hebben.
Het is een droevig schouwspel, waar aneen de boeren om lachen kunnen.
F. C.

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

XI.
De smook verijlde en liet den hemel in herfst blauw bloot. Er volgden de dagen van rust. Van Dareios hoorden de Macedoniërs niets:
niemand wist waarheen hij gevloden was. Uitgezondene estafetten
keerden terug onverrichter zake. Was hij gevlucht de richting uit van
Armenië naar Syrië, naar Mezopotamië? Het was of de berichten, aan
het Perzische landvolk ontwrongen, opzettelij k tegenstrijdig luidden.
Geen enkel vertrouwbaar bericht kwam tot Alexandros noch tot de
Vrienden, als zijne veldheeren heetten. Hij zat met hen in Dareios'
tent: dezer dagen, had hij de vorstelijke Vrouwen niet gezien: zij bleven in hare dicht gegordijnde pavillioenen.
Alexandros zat met Nikanor en Filotas, beiden zonen van Parmenion. Er waren Kleitos, Krateros en Koinos. Zij waren allen jeugdig,
al had Kleitos reeds gediend in de legers van Filippos, Alexandros'
vader. Zij beraadslaagden nauwlijks want Parmenion was niet met
hen en hunne gesprekken waren meer over wat geweest was dan over
wat komen zoû: over den veldslag, die was gewonnen; over de vorstelijke Vrouwen; over de weelde, waarmede een Perzische Koning zich
omringde, wanneer hij ten strijde toog. Zorgeloos toefden zij hier.
Tusschen de met leeuwen en sperwers doorstikte stoffen van de koninklij ke tentezaal zaten in de vergulde zetels de jeugdige Macedoniërs, in hunne eenvoudige, blanke of bruine of grauwe lederen wapenrokken, die niet waren de zware kurassen des strijds. Hunne
armen en nekken bloot, de kuiten omsnoerd door de riemen des lichten
schoeisels, het haar kort geknipt tot op den schedel, beeldden hunne
houdingen die onbewust heroïsche schoonheid, vooral om hun aller
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soldateske, gespierde jeugd, waarvan het jongelingachtige zich al vermannelijkt had op zeer jeugdigen leeftijd. Het jaar, verloopen van den
Granikos tot Issos toe, had hen gerijpt tot, hunne kracht en waarde
wèl bewuste, mannen en zij schenen wel allen te tellen de jaren van
Kleitos, die de dertig bereikt had.
Hun glimlach was trotsch, hun gebaar was zeker, hun woord klonk
welwetend rondom glimlach, gebaar en woord van Alexandros. Hij
toonde hun een kostbaar gedreven, gouden kistje, met ronde, gele
êelgesteente ingevat, dat zij geen van allen wisten met naam te noemen
en waarover Filotas kinderlijk streelend den vinger gleed.
Alexandros zeide:
- Ik %al in dit mooie kistje, dat Dareios ik weet niet waarvoor gebruikte, de Dias van Homeros bewaren, het handschrift, dat Aristoteles voor mij na ug en verbeterde en met mijn %Waard uI ik het iedere
nacht bergen onder mijn kussen.
En blijde met dit kleinood, een deel van de buit, die hem toe kwam,
was hij vooral om hun aller vriendschap gelukkig in dien kring zijner
wapenbroeders. Vooral beminde hij Hefaistion om zijn schoonheid,
kalmte, rust en toewijding; vooral beminde hij Filotas om zijn levensblijheid, lichtzinnigheid bijna, dartelheid en klaterenden lach; vooral
beminde hij Krateros om zijn wat somberen ernst en doorzettende dapperheid; vooral beminde hij Kleitos, die hem bij den Granikos het
leven gered had: nauwlijks wist hij wie het meest. In deze gelukkige
dagen hield het Noodlot geheim hoe deze vriendschappen, inniglijk
als slechts Helleensche mannenvriendschap kon zijn, onder de Aziatische luchten zouden verbloeien in vlam van drift en toorn, tot haat,
tragedie, rampzaligheid •••• Voorgevoelden deze jonge mannen, veldheeren, vrienden en overwinnaars-van-Azië, die zich reeds om Alexandros wereldveroveraars dachten, in de energieën hunner gespierde
lichamen en zielen, dat zij ooit overwonnen zouden worden, zoo niet
door wapenen, toch door de, hen vijandelijk blijvende, atmosferen?
Geen %Weem van zulken achterdocht scheerde hun nog zoo onbedorven geesten aan. Zij gevoelden zich jong, krachtig en zegevierend:
zouden zij ooit anders zich denken kunnen?
Plotseling, op den drempel, tusschen den openen voorhang der
tentedeur, verscheen, tegen de diep blauwe lucht en het wemelend
kampverschiet - de zee in de verte zichtbaar - langs een enkelen
nabij-en palmboom, een onverwachte figuur. Het was de verfijnde,
Perzische silhouet van een knapejongen eunuch. Het was Bagoas, de
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opperkamerheer van Dareios. De Vrienden verbaasden, Kleitos greep
zelfs naar zijn dolk maar Alexandros weêrhield hem, glimlachend,
ontkennend alle gevaar••••
Over de vele hofbeambten en dienaren van het Perzische oorlogshof en van de koninklijke tenten had Alexandros Bagoas gelaten. Zoo
waren opgelost alle ingewikkelde, huiselijke vraagstukken, die ~ich
den overwinnaar ~ouden voordoen.
Alexandros, aan grootsten eenvoud gewend, behoefde zijn eigen trawanten niet te overstelpen met de last eener overdadige weeldehofhouding, waarin hij zich plotseling genesteld had.
De jonge veldheeren staarden allen naar den eunuch. Hunne blikken waren verrast, verwonderd, glimlachend spottend. Reeds hadden
zij bij de satrapen der genomen Klein-Aziatische provincies de dienstdoende eunuchen ge~en maar nooit dergelij k zelfbewust optredenden,
hoogen hoveling. Zijn jeugd verwonderde hen en om zijne vrouwelij kheid spotten hunne ironische monden. Na dien eersten spot en verrassing, fronsten zij echter de brauwen en verernstigden als gevoelden zij
in hem ~ijn kracht.
Onbewegelijk bleef hij waar hij verschenen was. In het even slepend, blauw-paars, Mediesch kleed stond hij als een rechthebbende.
Verminkt reeds sedert ~ijn kindsheid, was hij gebleven in een onnatuurlijke jongelingschap, scheen hij jonger dan hij was. Baardeloos
zijn barnsteen-bleek, fijn regelmatig gelaat, het koolzwarte haar hem
in regelmatige lokken vallende om den nek, was karmijnrood zijn
vrouwemond, waren donker geschilderd zijn brauwen en wimpers.
Blauw-paarsche chalcedonen glansden in zijn oorhangers, gesp en
vingerring. Zijn wreedroode lippen waren dun gesloten, ~ijne oogen
behielden een kouden, raadselachtigen blik. Woordenloos, volgens
hof~ede recht hebbende voor den Koning te verschijnen, wachtte hij

af.
De Vrienden, breed ge~eteld hunne krachtige, jonge soldateleden
in de vergulde en brons-beslagen armstoelen, staarden, staarden hem
toe, half ernstig, half spottend en fluisterden dan onder elkander,
halfluid lachende om den onman.
- Wat wenscht ge? vroeg, in het Per~iesch, Alexandros en de
vraag klonk niet als ~ij naar behooren uit Dareios' mond hadde
gedaan.
Het scheen Filotas, Kleitos en Hefaistion toe, dat nu spotlachte de
wreede mond van den eunuch ~elven.
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Bagoas zeide:
- Parmenion vraagt tot den Koning toegang.
Zangerig zeker klonk zijn stem en vreemd melodieus suisden %Ïjne
Perzische klanken: zoo waren zij niet na te zeggen••••
- Parmenion heeft geen toegang te vragen, zeide Alexandros verwonderd. Hij trede binnenl
De eunuch hernam:
- Parmenion vraagt den Koning onderhoud zonder getuigen.
Hoog zangerig klonk de stem nu bijna onbeschaamd. Maar het was
wellicht als het behoorde: hofklank, ceremonieel. Alexandros, een
pooze besluiteloos, zeide, lachende:
- Vrienden, de opperbevelhebber wenscht den Koning zonder
getuigen te spreken. Volgens Perzische zede is hij gekondigd. Laat
mij, bid ik u, dus alleen: zelfs gij, Filotas, Nikanor, laat mij met uw
vader alleen en gij allen - ik weet niet wie onder u mij de liefste is? laat mij alleen, mijn Vrienden.
De jonge veldheeren stonden op. Kameraadschappelijk groetten %ij
den Koning: een voor een traden zij langs Bagoas en maten hem spottende met den blik: dan, uit gaande, fronsten zij weêr en fluisterden.
De eunuch, met een stap den drempel vrij hen latende, bleef
roerloos den Koning aanblikken, wachtende diens bevel.
- Laat Parmenion binnen, beval Alexandros.
Vormelijk schetsten de handen van den eunucheeneerbiedsbetoon.
Hij verdween: slechts na lange pooze hief hij voor Parmenion, die
binnen trad, den voorhang hooger en zag Alexandros, zonder te
willen geboeid, hem eén oogenblik staan, sierlij k, slank, in de bocht
van het gebeurde tapijt, terwijl in het pleinverschiet tusschen de
verder zichtbare tenten een palmboom trof. In zijn indruk voegden
zich palmboom en eunuch onafscheidbaar samen.
- Liet ge u kondigen, Parmenion? vroeg Alexandros verbaasd.
- Ik niet, antwoordde eenvoudig de opperbevelhebber. Het was
de eunuch, die mij kondigen wilde toen ik vroeg of gij alleen waart.
Ik wist niet welk bevel gij gegeven hadt, toen gij samen waart met de
jonge Vrienden. En wachtte.
- Wellicht voor het eerst in uw leven? zeide Alexandros lachende
en bood beide handen. Zet u. Komt gij beraadslagen?
- Eerder u raden, Alexandros.
Alexandros' smalle voorhoofd betrok onder het korte, bruine haar.
- Zoo ik eerst u vragen mag, ging Parmenion voort.
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- Zoo vraag.
- Wat meent gij te doen. Dareios te achtervolgen?
- Twijfelloos.
- Wij weten niet waar hij schuilt.
- Wij zullen het weten.
- Zeker. Maar niet spoedig. De Pers is getrouw zijn Koning als een
hond zijn meester. Geen Pers, tot nog toe, heeft van het geheim gerept.
Ik zoû u raden •••• Dareios niet te vervolgen.
Alexandros' brauwen fronsten. De reeds oude, nog stramme man,
met zijne stille, steeds versmade wijsheid en hooger weten in een ziel,
die was eens denkers, wist het: zoo hij waarschuwde en ried, was
Alexandros ontstemd. Parmenion had mis getast, in achterdocht
tegen den Akarnaniër en vrees, dat de heelmeester Alexandros
vergiftigen zoû maar toch bleef in hem de zekerheid, dat hij niet altijd
mistastte, misvoelde.... De goden hadden wijsheid gegeven wie
een soldaat was geworden, maar de wijsgeer aarzelde soms als de
soldaat beslissen moest, de soldaat aarzelde soms, als de wijsgeer niet
snel genoeg en juist dacht: het was Parmenions menschelijke onvolmaaktheid. En Alexandros' hevige, impulsieve ziel stond bijna vijandig tegen die van den bedachtzamen grijsaard, in wien hij toch
waardeerde den ondervindingrijken veldheer.
Parmenion hernam:
•
- Tot hoe ver wilt ge Azië binnen trekken? Tot Babylon stel ik
mij voor?
- Verder.
- Verder? Zoo Babylon ons toe valt, zijn wij meester van Azië's
metropool en Dareios' grootste winterverblijf.
- Ik wensch tevens zijn zomerverblijven: Suza, Persepolis, Pasargadai. Ik wensch alles.
- Wij trokken ten oorlog om Hellas te wreken op Perzië. Om ons
te wreken op Dareios, den zoon van Hystaspes, op Xerxes, op alle
Perzische overweldigers.
- Ik geef het toe.
- Zoo wij Babylon bezitten ....
- Dareios blijft ons ver. Ik wil hèm in knechtschap aan mij over
geleverd. Ik wil fnuiken in hem de Achaimenide, die eeuwen ons
fnuiken dorst.
- Wij zijn reeds eén jaar in Azië: wanneer zult gij uw vaderland en
koninkrij k weêr zien?
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- Als ik Dareios geknecht heb.
- Het ~j ~oo. Maar reeds vinden de falangieten, dat eén jaar onafgebroken oorlogswerk zwaar is. Zij ~jn vrije mannen al ~jn ~j niet
edelboortig, geen gedwongen slaven of huurlingen ~lfs.
- Edelmoedig of niet en vrij of niet, ~j ~jn wankelmoedig en
gauw vermoeid, als wijven.
- Zij wonnen u enkele dagen· her den slag bij Issos. Zij namen u
dit weelderige kamp. Gij ~jt onrechtvaardig.
- Zend ons nieuwe strijders en laat de~ huiswaarts keeren om
hunne vrouwen te be~oeken en Macedoniërs te verwekken.
- Het ~j. Zoo :l:u11en ~j vermoedelijk tevreden blijven. Een veldtocht, die eén jaar duurt, is lang.
- Maar korter dan een, die tien jaren duurt.
- Ge schertst. Zeg mij, ge wilt, dat ik Syrië en Foinikië neem?
- Ja. Zoo is de ~ee ons. En in Damascus en Gau borg Dareios
groote schatten.
- Ik ~oû u raden....
Alexandrost voorhoofd betrok.
- Ge raadt mij veel, Parmenion. En niet altijd goed. Gij riedt mij,
niet bij den Granikos te strijden tegen een Per:l:ische overmacht. Ik
volgde uw raad niet en overwon.
- Het is waar ••••
- Ge riedt mij niet Filippos, den Akarnaniër, te vertrouwen. Ik
vertrouwde hem en hij genas mij.
- Het is waar.
- Ge waart weifelmoedig omtrent den slag, dien ik bij Issos den
Per~en leveren wilde, terwijl Dareios mij dwaas en trotsch toe liep tot
~jn verderf.
- Ik had ongelijk: een goddelijke fortuin dient u en dwingt mij
ontug voor u af. Ik ben maar een grijsaard, die somtijds meent een
grein wijsheid te hebben gegaard.
- Ge :l:ijt mijn opperbevelhebber, dien ik hoogelijk waardeer.
Neem Syrië en Foinikië. Neem Arabië tot den Nijl toe.
- Ik uI het doen. Als ik Arabië u heb veroverd, ~u1t gij Egypte
willen.
- Ik W het niet willen: het Westen is mij niet noodig.
- Zoo ~egt gij nu. Maar uw ee~ucht wordt mij be-angstigend, mij,
die geen vijand ooit vreesde.
- Wat vreest gij nu.
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- De lucht, die hier boven ons welft.
Alexandros, onwillekeurig, volgde met den blik Parmenions hand,
die door den openen voorhang ten hemel wees. Hij zag den palmboom
en bij den palmboom stond Bagoas.
- De lucht? vroeg Alexandros.
- Deze zwoelheid, zelfs in den herfst. Het is of hier steeds de geur
van een onbekende aroma rond waart.
- Men zegt, dat de winters koud zijn in Azië .... Een geur ...i> Het is
mogelijk: de vorstelijke Vrouwen branden er in hare tenten. Wat
meent ge?
- Gij zult veel overwinnen. En toch niet alles.
- Wat niet dan?
- Ge zijt geweldig en toch niet geweldig genoeg, hoewel ik u daarom lief heb.
- Ver klaar u.
- Gij waart Dareios' moeder, vrouwen dochters genadig als nooit
een overwmnaar was.
- Zij troffen mijn medelijden.
- Ik zoû u niet zoo lief hebben gehad, hadt gij ze verkracht en geworgd .... en toch, het ware beter geweest!!
- Parmenion! Waarom?!
- Omdat zij nu u overwinnen zullen!
- Mij??
- Hoor mij, Alexandros. Zoo als gij beveelt, ga ik dra naar Damascus, om het te nemen. Dat de goden mij gunnen de goede kans! Barsina verzocht u met mij te gaan, om hare moeder en jongen zoon daar te
vinden, voor wie zij bezorgd is.
- Ik stond het haar toe.
- Ik wil u raden: sta toè, dat ik u raad. Eerbiedig Dareios' vrouw
en dochteren. Eerbiedig niet Barsina, Memnons weeûw. Zoek haar op
in Damascus of waar zij toeve. Overweldig in de treurende gade .... dat
wat u anders in Azië overweldigen zoû.
Alexandros lachte jeugdig en luid.
- Gij wijze, oude man! zeide hij. Ge voelt dit ....?
- Als wie uw vader zoû kunnen zijn. Nooit, nimmer omhelsdet gij
een vrouw. Omhels die Perzische vrouwen overweldig in haar de
geheime macht, wier zwoele geuren ontzenuwend drijven over deze
landen.
- Gij raadt misschien goed! lachte Alexandros. Eens wijzen vaders
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raad gaaft gij mij nu! Wie weet, zal ik nu doen, als gij riedt, hoe vaak
ik ook niet zoo deed.
- Ik ga nu, Alexandros. Mijn troepen bereiden zich voor. Morgen
trek ik met hen naar Damascus.
- Heil vergezelle u, Parmenion!
De Koning omhelsde den opperbevelhebber en bleef nadenkend
alleen. Bij den palmboom zag hij, in het blauwe middaglicht, Bagoas
staan, roerloos en sierlij k.
Hij riep, in de handen klappend. Een soldaat verscheen in de deur.
- Roep mij den eunuch! beval hij.
Bagoas trad dra op den drempel.
- Waarom staat gij daar bij dien boom? vroeg Alexandros.
- Ik wacht uw bevelen, Heer.
- Zeg mij, zeide Alexandros. Kom nader, gebood hij ruw.
De eunuch kwam en knielde in grootsten eerbied, legde zich toen
slange-gelij k, lang over den grond, het hoofd gericht. Het was de
eerste maal, dat Alexandros zoo werd hulde gedaan en het deed hem
weldadig aan.
- Weet gij, vroeg Alexandros, hem diep in de vreemde oogen
ziend; waarheen is Dareios gevloden?
- Neen, Heer, zeide de eunuch, den blik vast in Alexandros'
blik geschroefd.
- Zult gij het ook niet weten onder den schroei van fakkels en het
genijp van de tangen der beulen aan uw zachte leden?
- Neen, Heer, glimlachte de eunuch en die vreemde zekerheid,
trots die vreemde vrouwelijkheid, trof Alexandros.
Zij zagen elkander lang aan.
- Sta op! beval Alexandros. Ga. Maar niet bij den palmboom. Ge
verhindert mij den uitblik naar zee.
- Ik ben u dankbaar, Heer, voor uwe genade. Ik meende goed te
doen met bij den palmboom te staan. Ik deed slecht. Dareios had mij,
zoo ik slecht hadde gedaan, neus en ooren doen afkappen en lippen
uitsnijden.
Hij rees en trok zich langzaam terug, in hoofsch, achter-uit gaand
rhythmiesch· beweeg. Alexandros alleen, liep de ruime tent door: hij
zag om zich heen en balde de vuisten, of hij iets vreesde en bedacht op
zijn hoede te zijn.
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XII.
De koude stormwind woei door de Syrische woestijnen, terwijl Parmenion met zijne troepen Zuidwaarts trok. De Macedoniërs waren
niet tevreden: waar gingen zij heen op nieuw avontuur, terwijl het verborgen bleef waar Dareios was .... Op verovering van de gaza, de schattendes PerzischeriKonings, die zouden in Damascus zijn. Maar als zij
den Perzischen Koning zèlven hadden, zouden zij ook zijne schatten
hebben en ware deze Zuidelijke tocht te vergeefs. Wat, zoo Dareios
Babylon reeds bereikt had? Maar ver kenners hadden gezegd, dat onwaarschijnlij k het was, dat Dareios Babylon had kunnen bereikèn.
Onzekerheid dreef in de zielen der soldaten, onwillig verder te trekken. Aristoxenes, en diens wapenbroeder Gorgias, had Parmenion gekozen met de falanx der achterhoede. Bij Issos hadden hunne falangieten wel glorierij k mede gestreden maar minder geleden dan vele
andere troepen, die, om Alexandros en Hefaistion gebleven, op nieuw
moesten worden aangevuld eer zij ten Oosten konden op trekken,
Mezopotamië-waarts, zoo het bleek, dat Dareios daarheen was ontvloden. Nu gaf de overwinning, hoe schitterend ook, den soldaten
slechts matig voldoening. Omdat te ongeduldig zij waren, in hun verlangen Dareios geheel te verpletteren en dàn, 0 dan na dit volle jaar
van strijd hunne haardsteden weder te zien. Hunne vrouwen en kinderen en bezittingen. Zij waren toch vrije mannen en geen slaven en
geen huurlingen ook. Buit was hun beloofd maar moesten zij daarom
Zuidwaarts, verder, steeds verder weg van Macedonië? Nu zette een
tweede winter in .... De koude wind woei en zie, de sneeuwvlokken
begonnen te warrelen! Sneeuwde het dan niet alleen op de Thracische
hooggebergten? Sneeuwde het ook in deze steeds brandend gedachte
Syrische woestenijen? Grommend reed Aristoxenes ter zijde van zijne
grommende troepen, grommend kwam Gorgias na met de zijnen. In
den tros, op de bagage-wagens, hadden de Libysche vrouwen plaats
mogen vinden. Zij bleven bij de mannen van Aristoxenes, die haar
onder zich hadden opgenomen en de mannen van Gorgias deelden
haar met die van Aristoxenes. Bij Herakies, zij waren goede en dan
jonge en ster ke vrouwen, gewend bij de Cilicische roovers aan velerlei
ontberingen. Op de wagens zaten zij, gehurkt tusschen pakken en
balen, omhuld in hare kleurige, wollen doeken, bibberend en toch vol
scherts. Wel, zij waren dezen mannen onwaardeerbaar omdat zij hun
alles waren: kokkin, zoetelaarster, verpleegster en minnares: aan
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weinig gewend, waren %ij tevreden, gelukkig met haar nieuwe leven,
dat nu samen hing met de krijgskansen van Alexandros' achterhoede.
Verlangden de Macedoniërs wel naar Macedonië, niet verlangden de
Libysche vrouwen naar Libyë. In deze twee maanden hadden %ij zich
gehecht aan haar nieuwe mannen, onder wie er reeds enkelen bij
Issos waren gevallen en vervangen: de nieuwe namen de plaats in der
oude en de dagen wentelden voort, zorgeloos en vroom overgegeven
aan alle door de goden gezonden noodlottigheid.
Gromden de soldaten, de Libysche vrouwen gromden niet al was
ook haar de sneeuw onverwachte bezoeking. Met groote vlokken fladderde schuin %ij neêr, geblazen door een Noorden-adem en bleef %ij
liggen over rotssteenen, over paarden en mannen, op helmen, aan
schilden, op de bagage-wagens en overhuifde hoofden der vrouwen.
Ook over de na komende Perzische harmamax, den reiswagen, die.
geheel gesloten met de huiden van langharige geiten, getrokken door
muilen, Barsina borg, een Perzische, vorstelijke vrouw, die Parmenion
naar Damascus voerde. Waarom, wisten niet de Libysche vrouwen.
De opperbevelhebber, geheel achter, te midden zijner officieren en
lijfwachten, reed den wagen ter %ijde. Hij scheen wel oud en gebogen,
zoo als hij daar zat op het zwarte ros, in %ijn ruimen, militairen mantel
gehuld maar de Libysche vrouwen meenden, onder àlle die jeugdige,
schitterende veldheeren, was hij, deze, vader van blij lachenden Filetas en stil somberen Nikanor, de wijsgeer, die overdacht.
Dit was de vierde dag. Drie dagen hadden de troepen reeds gemarcheerd en gereden, en gekampeerd, soms tusschen de rotsen en aloë's,
soms in %icht van de klippige zee. Parmenion had weinig gesproken,
rijdende. Telkens gleed zijn scherpe oog de gelederen langs en bedacht hij, hoe weinige mannen zij waren. Hij vreesde Perzischen overval, sedert een Mardiesch soldaat, opzettelij k zich latende gevangen
nemen, hem een brief had overhandigd van den Perzischen bevelhebber van Damascus. Deze schreef, dat hij bereid was de koninklijke
schat, zoowel in gemunt goud en zilver, als in kostbaar huisraad en
gerij, hem in handen te spelen en dat weinig Macedonische troepen
dus genoegzaam waren. De Mard was ontvlucht en Parmenion was
vol zorg. Zoo hij dezen tocht niet ten goeden uitslag leidde, zoû hem
Alexandros, wien reeds zijn oudere bedachtzaamheid ergerde, ongenadig zijn. Hij vreesde minder het leven dan de gunst, zoo niet liefde,
des Konings te verliezen. Hij aanbad stil in zich Alexandros, hoe hem
ookdiens voortvarende overmoed verdroot. Die overmoed,dieten slotte
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steeds hem, Parmenion en zijn bedenkende wijsheid, stelde in het
ongelijk. Maar hij aanbad dezen knaap, die reeds op zijn zestiende
jaar alle hoedanigheden van mannelijkheid, met grootste kuischheid
vereenigd, borg in zich. Die op zoo prillen leeftijd geweest was regent
des koninkrijks, terwijl zijn vader, Filippos het beleg voor Byzantium
geslagen hield. Die in den slag van Chaironeia de Thebanen verpletterd had. Die op zijn twintigste jaar, ten troon gestegen, Thracië en
Dlyrië en toen geheel opstandig Hellas onder zijn gezag had gedwongen. Was het mogelijkheid geweest, was het waarheid? Een knaap
toonde zich zulk een man, veldheer en vorst op een leeftijd, dat andere
prinsen te nauw aan hun paedagogen ontgroeid zijn! Wat glorievolle
levensbaan hadden hem de heilige sterren beschikt!
Parmenion, steeds vol zorg, gluurde de flanken der troepen langs.
Maar geen onraad doemde. De sneeuwvlokken vielen steeds dichter
neêr en het vroor: de zanden verstijfden. Vier uren duurde reeds de
vermoeiende opmarsch. Nu, met het midden des dags bliezen de bazuinen halt. Vuren werden ontstoken maar brandstof ontbrak in deze
barre woestenijen. Nauwlijks wies het stekelstruweel den steenen uit.
Troost was, dat de gidsen, reeds bij Issos genomen, verzekerden, dat
Damascus dien avond zoude bereikt zijn.
In den namiddag naderde Parmenions troep de steilere streken,
waarachter Damascus lag. Na de wijd zich spreidende heuvel ketenen
maar bijna onzichtbaar in dichten sneeuwval gehouden, verhief zich
het hoogere gebergte, grauwwit de toppen in den grauwwitten dag.
En daàr, zeiden de gidsen, waren de befaamde holen, spelonken en
grotten, waar anders de, steeds het land om Damascus af loopende
rooverbenden hunne arsenalen en schuilplaatsen hadden: zij waren
nu voor Alexandros· naderende strijdmacht gevlucht.
Onverwachts draafde een ruiter de steeds opmarcheerende Macedoniërs te moet. Aristoxenes, rijdende voor-aan, ter zijde van de
eerste falanx, zag de nu aangaloppeerende, ruige Barbaar-silhouet
verduidelijken tusschen de vlokken. De ruiter wuifde dol vroolijk met
de hand en omdat hij alleen kwam, was hij klaarblijkelijk een bOQdschapper.
- Wie daar? riep Aristoxenes.
- De Mard, die u reeds kwam melden! juichte de ruiter nade~
rende en grinnikte met al zijn tanden.
Aristoxenes herkende hem en fronste de brauwen.
- De bevelhebber van Damascus zendt mij ten tweeden male tot
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Parmenionl schaterlachte de Mard, steigerende in een noodeloc~e
fan~ia tusschen de dichte sneeuwvlokken.
Aristoxenes beval vier ruiters van de cavalerie, die de falanx omlijstte, dien gek met o~ichtigheid te voeren naar den opperbevelhebber, die achter reed.
- Gij weêr?! riep Parmenion, achterdochtig om den wildeman en
steeds vreezende voor overrompeling van wellicht omvangrij ke Perzische troepen.
Maar de Mard, schaterlachende, liet zijn paard dansen op de achterhoeven, toen op de voorhoeven en de soldaten en de Lybische
vrouwen lachten om hem, terwijl, op hunne hoede, dichter officieren
en speer dragende wachten Parmenion omringden.
- Gij dacht mij een verrader! riep jolig de Mard, met ~ijn ruwen
tongval. Gij dacht Damascus' bevelhebber een verrader eveneens! Ik
ben een trouwe Mard en de bevelhebber verraadt alleen den Koning
der Koningen! Nadert nog slechts een poos tusschen de bergen en gij
~ult ~ien niet alleen de g~a van den Koning der Koningen u in handen
gespeeld. Gij zult zien alle de vrouwen en kinderen der Perzische
grooten, al het satrapengebroedsel, dat wordt u over geleverd door
dien, Alexandros ~oo trouwen, verrader van een Pers!!
De vier cavaleristen bleven, zwaard getrokken, om den te paard
dansenden en juichenden Mard. Parmenion en ujne officieren twijfelden, terwijl uj sneller naar het hoofd der colonne reden. Wat zoû
waar ujn van des Mards verhalen?
- Opperbevelhebber, ue! riep Gorgias, terwijl Parmenion en zijn
staf hem voorbij draafde.
- Opperbevelhebber, ziel riep vooraan Aristoxenes, toen Parmenion hem bereikt had en hij wees met zijn getrokken zwaard.
Zij ~gen uit in het dichte sneeuwgevlok, in de gestolde, ijzige atmosfeer der steen-over~aide vlakte. Zij ~gen een dichte menigte
maar waren het Perzische troepen, die hen overweldigen kwamen?
Zoó velen toch schenen uj niet. In die menigte, met tal van wagens
en karren, scheen een oproer te heerschen. Vele gepurperden
liepen er rond in rij ke mantels van bont en de Macedoniërs begrepen
niet wie zij waren, die te voet gaande, aanzienlijk schijnende Per~en.
Vele vrouwen liepen ook in verwarring her en der en nu zij, die van
Damascus daar ginds, de Macedoniërs bespeurden, zoo als de Macedoniërs hen hadden bespeurd, werd het een paniek dier vreemde gepurperden, dier vrouwen en hunne wachtten. Zij vluchtten her en der.
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Maar in de sneeuwjacht verdeelde zich wijd-uit de falanx van Aristoxenes en Gorgias en omsingelde, verzamelend, in een nauwen
cir keI, wiskunstig beschreven, met een ronden haag van duizende,
gerichte sperepunten de vreemd verwarde massa der Damasceners.
De Perzische vrouwen schreeuwden luid om genade tot Aristoxenes
en Gorgias.
- Ochos' weduwe ben ik, de dochter van Oxathres', Dareios' broeder! riep eene jonge vrouw, met smeekende armen, voor tredende.
Deze zijn mijn drie dochterkens!
- Ik ben de vrouw van Artabazos: deze is mijn kleinzoon! riep een
andere.
Mede sleepende hare weenende kinderen riepen zij hare vorstelijke
namen uit. Het waren er van de prinsessen en satrapenvrouwen en
-dochteren, die zich op hunne landgoederen in hare satrapieën niet
veilig meer wanende, de Arabische woestijn waren doorgevlucht om
toevlucht te zoeken in Sidon, Tyros, Damascus en Gaza. Dezen, in
Damascus gevlucht, hadden op aandrang van den Perzischen bevelhebber dien morgen de stad verlaten, met de weg gevoerde gaza des
Konings.
- Wie zijn die gepurperde lafaards? wenschte Gorgias, barsch, te
weten.
Want de troep rijk gemantelden smeekten in de sneeuw geknield
om genade en hunne smoelen en knuisten waren geen satrapen-gelaten en -handen.
De weduwe van den eenmaal onttroonden Ochos smaalde luid op
hare verontwaardiging en richtte zich hoog.
- Het zijn oproerlingen, slaven, dieven! huilde zij uit, ballende de
vuisten.
Parmenion, tusschen zijn staf, reed nader.
- Herhaal wie gij zijd beval hij.
- Heer! riep zij. Eenmaal was ik Koningin van Perziël Mijn gemaal
was Ochos, die vóor Dareios heerschte! Ik ben de dochter van Oxathres, Dareios' broeder! Deze zijn mijn drie dochterkens! Deze is Artabazos' vrouw, Barsina's moeder en dit is dier zoon! Deze zijn allen
Perzische vrouwen van hoogsten rang! De bevelhebber van Damascus ried, om on~ veiligheid, mede weg te trekken met de gaza
des Konings, die hij zeide in veiligheid te zullen brengen! Die daar, de
lafaardsl zijn oproerige gangabas, voerlieden, lastdragers, die de koninklijke schatwagens plunderden! Zij ~iden het koud te hebben en
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braken de kofferen open en rukten er uit des Konings gewaden en die
zijner broeders, neven, satrapen! Heer, de wereld nijgt ten ondergang,
dat dit gebeuren konde! Heer, ontferm u onzer! Wij hoorden van
Alexandros' groot%ieligheid!
Barsina gewaarschuwd, had haar harmamax verlaten. Ontzet naderde zij door de sneeuw: een ruime mantel van wit vossenbont omhulde haar geheel.
- Moeder! kreet zij, Mijn kind!!
De sneeuw viel dichter in den vallenden avond. Er klonken commando's, bevelen, smartkreten. Ginds omsingelden de Macedoniërs
de Perzische troepen, die vluchten wilden: zij vloekten hun verrader
van een bevelhebber, die de gaza des Konings den vijand had in
handen gespeeld. De kofferen lagen open gebroken, den lastkarren afgewenteld. De paarden hinnikten verstijfd in de koude. Het was een
verwarring van elementen, menschen en dieren, in een chaos van
noodlottige tegenstrijdigheden. Deze sneeuw in de Koile-Syrische
woestenijen, enkele parasangen slechts verwijderd van Damascus, de
stad der palmen; deze koninklijke schatten, gouden gerij, wapenen en
paardentuigen, geborduurde tentezeilen, tapijten, stoffen, siergewaden, geldkisten open gebroken door de oproerige slaven en waarvan
de inhoud half weg vloeide in de sneeuwen over den bevroren grond:
al deze weelde, in eeuwen verzameld, buit gemaakt, afgeperst aan
schatplichtige volkeren en die te nemen lag tusschen bevroren modder,
rotsgesteent en struweel.
Maar Aristoxenes en Gorgias bevalen hun falangieten om de
karren en kofferen rond te trekken en de lichter gewapenden zamelden de kostbare dingen.
- Waar is uw bevelhebber zelve? vroeg Parmenion aan een der
Perzische officieren.
- Heer, ~ide de Pers. Hier is zijn hoofd •••• En ginds is zijn
romp.
Hij wees. Een Perziesch soldaat torste een uit-bloedende kop aan
het zwarte krulhaar aan en toonde dien Parmenion. De koplooze
romp lag in de sneeuw, in een plas bloed.
- Ge hebt goed gedaan! zeide Parmenion fronsend. Ik zal u niet
richten omdat gij een verrader richttet.
De nacht was gevallen. De ontstokene toortsen walmden hun
rooden gloed door de steeds vallende sneeuwen over de te gdr verzamelde kostbaarheden der koninklijke gaza. De Perzische vrouwen,
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in de macht der Macedoniërs, uitgeput, lagen dicht bij elkander of
stonden, trotsch wachtende.
- Het is te laat en onvoor~chtig, z;eide Parmenion tot de Macedonische officieren; om naar Damascus op te trekken. Wij kampeeren
hier, als verz;ameld ~jn de schatten der ga2:a ....
- Heer, z;eide de Perz;ische officier. Vlak bij, in gindsche bergstapeling, is een groote grot, waaruit de roovers gevlucht z;ijn. Er is plaats
voor vierduiz;end man. Ik ben te goeder trouw, Heer. Laat de grot,
z;oo gij wilt, eerst verkennen en onderz;oeken ....
- Het ~j z;oo, z;eide Parmenion. Als de grot geen hinderlaag bergt,
zullen er overnachten dez;e vrouwen en z;al er de ga2:a geborgen worden.
Gorgias, roep de Libysche vrouwen hier ....
De Libysche vrouwen kwamen, gehuld in hare wollen doeken.
- Beveel haar, zeide Parmenion tot Gorgias; deze Perzische vrouwen, die uitgeput ~jn, te geleiden z;oo de grot veilig is en haar te verzorgen bij vuren, in dekens ....
Toen naderden de Libysche rooverslavinnen de Per~sche, aanûenlijke vrouwen, terwijl een groep verkenners, te paard en te voet,
naar de grot werd gez;onden.

XIII.
Alexandros, met het overige leger, vermoedende, dat Dareios naar
Mez;opotamië was gevlucht, ging Oostwaarts tot Thapsakos maar geen
spoor was van den Perz;ischen Koning te vinden. Er was een oogenblik van besluiteloosheid in Alexandros en de Vrienden; er was verdeeldheid van gevoelen. Zo4 het leger nu tot Babylon gaan? Er waren
er voor, er waren er tegen. Zoû Alexandros zich met Parmenion in
Damascus vereenigen ....? Hiertoe werd eindelij k besloten ook omdat
de opperbevelhebber z;elve dit voor ûjn vertrek reeds geraden had.
Oostwaarts, toen Zuidwaarts, trok Alexandros en zoû kampeeren
voor Marathos, door Parmenion reeds moeiteloos genomen. Macedoniesch garnÏ2;oen overvulde het stadje: het koninklijke kamp werd
buiten de poort opgeslagen. Alexandros z;oû steeds bewonen Dareios·
tent en het pavillioen der vorstelijke Vrouwen werd er naast in staage
weelde gericht.
Met ijver, door de gewende bouwslaven, werden de staken en palen
in den grond geheid, geheschen. Duurde dit ook slechts enkele uren,
er was nu bij aankomst de onvermijdelijke verwarring in den om-
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slachtigen hofstoet der vorstelijke Vrouwen. Uit hare harmamaxen getreden, toefden de vorstinnen en het prinsje met den drom van
eunuchen, slavinnen bij hare afgeladene koffers en kisten. Overal in
het rond, in den guur blazenden wind, verrezen de tenten en houten
barakken, arsenalen, stallen en magazijnen. Hoe bijna toovervlug om de
vaardigheid van wie dit werk was opgedragen, toch duurde het wie
vermoeid was, lang.
Alexandros, tredende uit den kring zijner Vrienden, naderde de
Vrouwen.
Hij zeide tot Sisygambis:
- Moeder, de koninklijke tent is bijna gericht; het eerste werd aan
haar begonnen. Laat mij u binnen nooden. De wind is koud en zelfs
vlokken van sneeuw dwarrelen om.
Het was de tent van Dareios, waar hij haar binnen noodde maar
zijn woord was zoo teeder, dat het haar niet kwetste. En zij volgde het
gebaar van zijn noodende hand. Zij boog toestemmende, dankbaar, en
hij liet haar voor gaan. Haar volgde Stateira, de koningin, met de beide
zoete prinsesjes en den kleinen Ochos. De Vrienden volgden: Hefaistion, Kleitos, Filotas; Ptolomaois, Perdikkas, Krateros, Meleagros en
Koinos.
Binnen haastten onder Bagoas' bevel de dien-eunuchen zetels, kussens, tafels te plaatsen. Toen zij zich hadden terug getrokken, na twee
vergulde lampen, in den vorm van palmboomen, te hebben ontstoken,
sprak Alexandros tot Sisygambis:
- Rust hier, Moeder, met de uwen en met de mijnen fot uwpavillioen gereed is en het maal bereid. Mijne Vrienden zijn slechts ruwe
soldaten maar eerbied dragen zij u niet minder toe dan ik. Zet u neêr.
Zij liet zich door hem wijzen den voornaamsten zetel, of hij hare
zoon geweest ware. Te beider zijde zette zich Stateira, de jonge prinsesjes en het prinsje greep onbevreesd naar Krareros' zwaard, dat
zeer kort was.
- Het is korter dan een Perziesch zwaard, zeide het kind, even misprijzend.
- Maar breeder, antwoordde Krateros, glimlachend.
De knaap was echter beleedigd. Hij zag Krateros hoog aan en wendde zich tot Alexandros.
- Is het scherper? vroeg hij, Alexandros' hand vertrouwelijk grijpend en opziend.
Alexandros antwoordde:
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- Aan beide zijden is het vlijmend.
- Als het onze, zeide het kind. Maar het onze is buigzaam. Ishe
uwe buigzaam? vroeg hij, met een zijlinkschen blik naar Krateros.
- Niet als het uwe, mijn kleine prins, zeide Alexandros. Maar ik
geloof wel, dat het sterker is.
- Al is het stomper aan de punt dan uw kromme kling, glimlachte
Krateros.
De knaap keek hem zeer boos aan.
- Spitser is dan toch het onze, verdedigde hij het Perzische zwaard,
maar hij was half voldaan en zijn mondje trilde.
Alexandros nam hem tusschen de knieën en troostte hem en het
kind liet de handjes in zijn handen.
- Hoe het ook zij, het is dàpper, zeide Alexandros. Maar het is nu,
in deze pooze van rust na reÏZe en marsch, geen oogenblik te spreken
over ons verschil van wapenen.
- Heer, zeide Stateira. Vergeef mijn kleinen zoon ....
- Hij heeft mij meer te vergeven dan ik hem, zeide Alexandros
teeder.
Hij zag haar aan en vond haar zeer schoon en bekorend als hij niet
éene vrouw zich heugde. Tusschen hare dochterkens zat zij als een
even oudere zuster. Om de moêheid van reÏZe en zwangerschap, zich
niet teekenend nog, hing zij in de haar gestapelde kussens even kwijnend, het oneigenlijk teêr brooze bloemengezichtje zoo bleekgeel
roze als amber, aangetint met het fijne zwart en rood. Toen werd
Alexandros, de maagdelijke overwinnaar van Azië, tot Issos toe en
verder, zich bewust,dat hijStateira, Dareios' zuster en vrouw,stilliefhad.
Maar Sisygambis zeide:
- Koning, gij zijt onze overwinnaar, gij, dien ik mijn zoon wil
noemen daar gij mij uw moeder heet. Maar te vergeven hebben wij,
uwe slavinnen en slaven, u niets al zijn onze harten vol rouw.Vervan
ons weten is de uitslag van dezen oorlog. Laat ons niet spreken noch
over deze dingen, noch over onze wapenen, als mijn argelooze kleinzoon deed ....
- Ik heb u wel lief, fluisterde de knaap tot den steeds levensblij den
Filotas, bij wien hij was komen vleien. Maar hèm niet.
Hij wees naar Krateros.
- Ik misschien ook niet, lachte Filotas terug.
- Neem u dàn in acht voor hem, zeide de knaap, zoo als een kind
zegt de dingen, die wijs zijn, of het zag in de toekomst.
LXVI
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- Hij is toch mijn wapenbroeder, verdedigde Filotas ~ijn makker
en hij glimlachte steeds, bekoord door den knaap, die nu tot Hefaistion zeide:
- Ik heb u ook lief maar ge ~jt niet Iskander ~oo als Iskander
~ei, toen hij voor het eerst de tent binnen kwam. Is uw zwaard langer
dan dat van Krateros? •••.
- •••• Laat ons, was Sisygambis door gegaan; liever spreken over
andere dingen. Spreek ons, mijn Koning en Zoon, over wat'u aanbelangt. Mi;, die gij Moeder noemt, spreek mij van wie u werkelijk
baarde. Spreek mij van Olympias, Macedonië's Koningin.
Alexandros ontroerde ~eer, hoe ~eer hij zijn eigen moeder wantrouwde en niet lief had.
- Hoe anders ~ijn ~j dan onze vrouwen, dacht hij. De~e Per~ische,
raadselachtige vrouwen, de~e haremwe~ens van bloembro~e lichamen
en teedere ~ielen, de~e betooveraarsters, wier bewegingen ~gen en
wier woorden tot tranen ontroeren!
Hij was opgestaan: hij stond in de houding ~jner ontroerde manhaftigheid, doorsidderd ~ijn jonge soldatenfiguur in aandoening,
vochtig bijna ~jn oogen.
- Moeder van Dareios, ~eide hij met bewogen stem. Gij wilt
weten van Alexandros' moeder en ik ~l u van haar verhalen.
Maar de gelaten der Vrienden betrokken allen. Zij zwegen echter,
ontstemd. Het prinsje, tegen Hefaistions knie, was op den grond in
slaap gevallen, plots overmeesterd door moêheid.
- Laat hem, Koningin, zeide Hefaistion tot Stateira, wier gebaar
verontschuldiging smeekte voor het bedorven kind.
Van buiten kwam het eentonige deunen en steunen der bouwslaven,
die de palen van het vrouwen-pavillioen in heiden en het klinkende
gehamer der behangers, die reeds de opgerichte gedeelten behingen.
Binnen de tent van Dareios wachtten de vorstelijke Vrouwen op de
eerste woorden van Alexandros.
Toen ~eide hij, vol ontroering, omdat hij gaarne ~ijne moeder beminnen wilde maar haar niet beminnen kon:
- Mijne moeder, Olympias, stamt af van Achilleus ~elven, zoo als
mijn vader van Herakles. Stammen uwe Achaimeniden, 0 Vrouwen,
af van Ahura-Mazda, de lichtende Zon, ook mijn geslacht stamt af van
onze half-goden en goden.
Toen richtte hij ~ich in ~jn trots en ging voort:
- Nog slechts een onrijpe jongeling, ontmoette mijn vader Filip-
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pos mijne moeder Olympias toen te Samothrake de mysteriën werden
gevierd en zij 6eiden zouden worden ingewijd reeds op prillen leeftijd, als de gewoonte in Hellas is. Mijn vader beminde toen mijne
moeder dadelij k, al waren zij kinderen beiden. Hij ontving haar ten
huwelijk van haar broeder Arymbas, want zij was een weeze.
Een lichte vervoering maakte zich van hem meester als steeds wanneer hij dacht aan zijn moeder, die hij beminnen wilde maar niet kon.
Daarom sprak hij over haar steeds met bizondere eere, als ware zij een
gewijd en geheiligd wezen.
- De nacht voor de huwelij ksnacht, zeide Alexandros; droomde
Olympias. Zij droomde, dat het hevig donderde en Zeus' bliksem viel
haar in den schoot: zij ontschoot een vlam en de vlam verspreidde
zich.
Omdat hij haar aanzag, zeide Sisygambis:
- Koning, het was van haar zoon, die geboren zoû worden, dat
Olympias droomde.
Om den twijfel aan goddelij ken oorsprong, die steeds zijn trots
doorkankerde, zag Alexandros haar dankbaar aan. 0, zijne moeder ....
zoo zij slechts ware als dèze, Dareios' moeder, was! Maar zoo heimlijke gedachte zoû hij nooit uiten.
Hij zeide:
- Kort na hun huwelijk droomde Filippos, dat hij den schoot
mijner moeder zegelde en het zegel was het beeld van een leeuw.
Omdat hij Stateira aanzag, zeide de koningin:
- En het was alleen een leeuw, die het zegel verbrak ••.•
Hij bloosde bijna als een knaap. Hij voelde, dat hij haar zeer lief
had, met kloppende slapen en een kloppend hart. Hij vertelde niet,
dat de waarzeggers dezen droom anders hadden geduid, ten ongunste
van zijne moeder.
- Laat mij u verzekeren, 0 Perzische vorstinnen, zeideAlexandros;
dat mijne moeder Olympias eene verkorene door de goden was. Hare
vrouwen hadden eens een groote slang gezien in haar bedde en mijn
vader eerbiedigde haar sedert.
Sisygambis rees op. Zij naderde vol eerbied Alexandros en vroeg:
- Koning, zijt gij de zoon van den god, die zich in den vorm van
een python momde?
- Ik weet het niet, zeide Alexandros, zalig van hoogmoed en hij
geleidde haar terug tot hare plaats. Maar zekerlijk is het, dat de geest
van Orfeus soms mijne moeder bezielt: de goddelijke razernij der
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Bacchanten overmeestert haar dan: met de Mimallonen,devervoerde
Dionysos-priesteressen, met de Thracische heilige bezetenen, dwaalt
zij dan op het heilige rhythme, den thyrs zwaaiend en bekroond met
veil en omhuld met het lynxevel langs de berg klingen des Hemos' •
Mijne moeder beveelt dan hare dienaressen mede te voeren groote
slangen in gewijde korven en in hare vervoering omkronkelen haar de
heilige dieren en zij danst in hunne kronkels ter eere des gods.
De Perzische vrouwen zwegen, zeer stil. Hare groote, donkere,
kunstvol omschilderde oogen zagen Alexandros slaap-betooverd aan.
Wat hij haar vertelde, klonk haar als de zinvolle legenden, die om
Mithra zweven maar die niet de gewone waarheden des dagelijksehen
levens waren voor deze haremschepselen. Roerloos en bekoord
schouwden zij toe den Veroveraar, die scheen haar uit den hemel te
treden.
- Mijne moeder baarde mij den zelfden dag, dat de tempel van
Artemis te Efezos op ging in vlammen. Dien zelfden dag kwamen
drie boodschappers Filippos melden van groote dingen: dat Parmenion de Illyriërs had geslagen, dat in de Olympische spelen zijn renpaarden de zege hadden behaald en dat hem een zoon was geboren.
Door het ijlere gehamer van buiten klonken zijne woorden met
een zwellenden, stillen trots of hij niet zichzelven meer was, of een innerlijke damp zijn geest bedwelmde. Hij stond in vervoering en zijne
oogen zoo groot open of hij wakend droomde.
Toen kwam hij tot zich%elven, wist van eigen zelfverblinding en
zeide niet hoe zijne moeder was de, op zijn vader en hèm verbitterde,
na-ijverige, wraakzuchtige, sombere, steeds broedende, door Hekate
vervoerde, slechte ziel.
- Dit is wat ik u van Olympias zeggen kan, 0 Perzische vorstinnen.
Hij streek zich over het voorhoofd of hem het hoofd zwaar woog op
de breede schouders en liep langzaam naar de deur. Buiten was het
geheel nacht geworden nu hij zelve den voorhang beurde. In de koude
nacht tintelden de starren fel.
- Het pavillioen is u bereid, zeide hij, uitziende.
De Perzische wacht, die hij duldde, omringde de vrouwenwoning.
De eunuchen stonden bij de deuren, met Bagoas en Alexandros
schrikte van diens raàdselachtige, spottende oogen en begreep, dat hij
geluisterd had, achter den voorhang. De vrouwen schreden uit, de
Vrienden volgden en Hefaistion beurde in zijn armen het steeds slapende prinsje.
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- IskanderI stamelde het kind.
De vrouwen lachten zacht en verlegen en Stateira zeide:
- Zoo noemt hij u, 0 Koning, omdat zijn jonge mondje u geen
"Alexandros" noemen kan. Hij droomt van u ••••
- Ik hoop, zeide Alexandros, zijne oogen vol liefde in de hare; dat
hij van Iskander gunstig moge droomen en goed.
- Zoo lang erbarmingsvol Iskander hem de hand houdt over zijn
kinderhoofd, kan geen droom zijn jeugd gunstiger dan de werkelijkheid zijn en beter •••• sprak Stateira.
Hefaistion gaf het kind aan de eunuchen over.
Sisygambis zeide:
- Koning, gij verteldet mij van uwe moeder, die een god Zeus
zelve zeker, verkoor. Maar zoo de moeder van wie gij overwont, u
liefde betuigen mag, zal Olympias niet naijverig behoeven van Sisygambis te zijn want deze is niet méer dan moeder ••••
De vorstinnen verdwenen in hare tent. De Vrienden verspreidden
zich, ontevreden, dat Alexandros over de slang had gesproken.
- Hij matigde nog zijn snoeven, zeide Krateros, minachtends pottend tot Perdikkas.
Hefaistion alleen bleef bij Alexandros. Hefaistion beminde hem
zekerlijk het meest en vergaf hem daarom meer dan de anderen.
Samen liepen zij langzaam terug naar des Konings tent tot den drempel. De wachten stonden, speer bij voet, omrond.
- Hefaistion, vroeg Alexandros. Hebt ge mij lief?
- Als uw wapenmakker, broeder en vriend, zeide Hefaistion.
Geheel mijn hart vullend is dat gevoel, 0 Alexandros. Zoû ik er wel
naast een ander gevoel kunnen koesteren ••••?
- Moet ik naijverig zijn? Welk gevoel?
- Dat van een man voor een vrouw?
- Welke vrouw? vroeg snel Alexandros, denkende aan Stateira.
- Zaagt gij die beide bloemlieflij ke prinsesjes, op vangen uwe
woorden met geheel haar aandacht? Ik zoû beiden, meen ik, lief kunnen
hebben, het zij de eene, het zij de andere. Ik geloof, 0 Alexandros,
dat zoo wij streden met Perzische vrouwen in steê van met Perzische
mannen, wij niet bij den Granikos en bij Issos hadden gezegevierd.
- Ja, zeide Alexandros, vol mijmering. Maar·die prinsesjes •••• zijn
het vrouwen? Kinderen schijnen zij nog, hoe bevallig ook, hoe tooverbevallig•••• 0, de Perzische vrouwen •••• Zeg mij, Hefaistion, keurdet
gij af, als de anderen, dat ik van Olympias haar vertelde?
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- Ik keur af, dat gij u dwingt meer dan menschelijk u te voelen.
- Mogelijk dwaal ik, als ik denk ...• goddelijk te zijn •... en zoon
van Zeus.
Zij zagen elkander in de oogen, hand vast in hand.
- Ik ben, zeide Hefaistion: wat gij ook zijt, uw vriend, broeder en
wapenmakker.
- Zelfs al blijk ik goddelijk?
- Zelfs dan! glimlachte Hefaistion en hij zag zijn Koning bijna
smartelijk aan.
Alexandros begreep hem.
- Omdat gij mij uit grootste vriendschap vergeven zoudt, zeide
Alexandros nederig.
Hij opende de armen en omhelsde hem vast.
- Goede nacht, zeide hij en weemoedig klonk zijn stem.
- Goede nacht, zeide Hefaistion.
Alexandros trad binnen de tent. Hij bespeurde dadelij k Bagoas, die
neder knielde met Perziesch betoon.
- Wat wilt ge? vroeg Alexandros ruw.
- Groote Koning, zeide de eunuch. Ik wacht uwe bevelen.
- Doof die lampen, zeide Alexandros. Schuif die raamvoorhangen weg. Laat de koude lucht binnen. En roep mijn knaap, dat hij mij
ontgespe.
Er hing zwoele geur tusschen de tenttapijten.

XIV.
Den volgenden morgen zeer vroeg, vroeg Leonnatos toegang tot
Alexandros en het hoofd der tentewacht, langs Bagoas heen, liet hem
dadelijk binnen.
- Heer, zeide Leonnatos. Die eunuch met zijn lange krullen en
oorbellen treedt telkens, zelfs tegen het hoofd der wacht en wie ook
tOegang tot u vraagt, met een gezag op, dat gefnuikt moetworden.Wij,
uw gepurperden, kunnen niet eerst staan buigen voor een eunuch, die
in uw voorhal de deur bewaakt als ten tijde, dat Dareios deze tent bewoonde.- Gij hebt gelij k, Leonnatos, antwoordde Alexandros en richtte
zich half van zijn bed. Ik zal daarin voorzien. Wat komt ge doen?
- U overhandigen een brief van Dareios.
- Van Dareios?
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Alexandros richtte zich in eenen op, zeer verrast.
- Waár is Dareios? vroeg hij.
- Dat weten wij niet, zei Leonnatos. Een boodschapper te paard
naderde tot op honderd passen de wacht buiten het kamp. Hij
schreeuwde hem toe, dat hij een brief had van zijn Koning voor Alexandros. En schoot aan een pijl den brief hem toe. Vermoedelij k
wenschte hij niet in onze handen te vallen.
- Zij hadden zich van hem moeten meester maken .... Wij zouden
hem onder foltering hebben doen bekennen waar D~reios is.
- Zij dachten zoo ook te doen en zetten hem na en hij ontsnapte
maar niet ha geroepen te hebben, dat hij terug zoû komen van avond
om het antwoord te halen.
- Geef mij den brief.. ..
Alexandros las, voor zich:
"De Koning der Koningen,
de Achaimemide, zoon van Ahura-Mazda, den God des Lichts,
Dareios Kodomanos, aan Alexandros, den Makedoniër .... "
Alexandros fronste de brauwen. Hij las verder: op hoogen toon
sloeg Dareios voor hem zijne moeder, vrouwen kinderen toe te zenden
tegen een somme gouds, zoo groot als Macedonie rijk was. De wereldheerschappij zoud~n zij elkander met de wapenen verder betwisten,
tenzij Alexandros zich wijselijk tevreden stelde met het erfgoed zijner
vaderen en zich met de zijnen terug trok: op deze voorwaarde zoû hij
in den vervolge de bondgenoot kunnen zijn van den Koning der Koningen ....
- Er zijn tevens de boodschappers van Parmenion, zei Leonnatos.
- Laat binnen, zeide Alexandros, bleek van toorn om Dareios'
brief.
Het waren twee officieren van Aristoxenes. Zij traden binnen met
de vrijmoedigheid, even kameraadschappelijk als eerbiedvol, die de
Macedonische zede was in het leger, zelfs tegen den Koning. Dat
Alexandros hen dadelijk, nog in nachtgewaad, ontving, was gewoon.
Hij wees hun de vergulde zetels en zij zetten zich. Zij zeiden hem, dat
de koning Straton van Sidon, die op het eiland Arados gevlucht was,
zich reeds dadelijk bij Parmenions voorbij-trekken langs de kust, had
vazal van Alexandros verklaard had.
- Ik had hem vergeten, lachte Alexandros; hoewel ik wist, dat hij
op Arados was: wij zagen het eiland liggen toen wij voorbij trokken.
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- Parmenion had vergeten .... het u eerder te melden, lachten de
beide officieren.
Zij lachten vroolijk te samen om den koning Straton, die daar op
een eiland zat, ten Noorden van Marathos.
- De gaza van Damascus is in onze handen, vervolgden de officieren. In de grotten buiten de stad ....
En ~ij vertelden de b~onderheden.
- Laat Parmenion goed de gaza bewaken, ~eide Alexandros. Ook
de aan~ien1ij ke gevangenen. Zeg hem, dat ik hem het beheer over
geheel Syrië op draag.
- Hij zal het waardeeren, Heer, beaamden de beide officieren.
Naar Byblos ~ijn troepen ge~onden, ~eer weinige, om de stad te
nemen.
- Ik zal Hefaistion zelve ~enden naar Sidon om er het gezag te bevestigen.
- Tyros zal ons meer moeite geven, de groote, sterke stad op haar
eiland, tusschen zoo krachtige versterkingen. Het is daarom, dat Parmenion u ver~oekt zelve ~onder dralen te komen.
- Ik trek heden op met geheel het leger. Ik heb slechts een brief te
schrijven ....
Hij ontsloeg de officieren uit tijn aanwezigheid. Langs de gordijnen
zag hij Bagoas gluren. Hij wenkte hem binnen De eunuch wierp zich
over den grond en het deed Alexandros wèl aan, dat zoo sierlijke slaaf
daar gekrompen voor zijn voet lag in een lijn van bevalligheid, die hem
steeds verwonderde en trof.
- Wat, ~eide Alexandros; ~oo ik u weg joeg? Desnoods naar Dareios toe?
- Heer, antwoordde Bagoas. Ik had kunnen vluchten. Ik deed het
niet.
- Waarom niet?
- Ik had gedroomd van de opgaande zon eb van de ondergaande.
In het licht der eerste koestetde ik mij warm; de laatste droop uit in
een ~ee van bloed ....
- Ben ik de opgaande ~on?
- Zoon van Zeus, ja!
- Bereid mij het bad van Dareios.
- Het uwe, Heer ....
Door een zijdeur verdween de eunuch en Alexandros, in het badvertrek, hoorde hem de dienslaven drillen.
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Hij nam toen schrijfstift en tabletten en schreef:
"De Koning Alexandros, zoon van Filippos van Macedonië, de
Heraklide, aan Dareios.
"Die Dareios, wiens naam gij naamt, de zoon van Hystaspes, pletterde onder zijn wreede juk alle de Hellenen, die bewoonden de Hellespontische kusten en de Ionische koloniën. Hij stak de zee over en
viel met een onmetelij k leger midden in Hellas, midden in Macedonië. Na hem kwam Xerxes met zijn millioenen Barbaren; toen zijn
vloot vernietigd werd bij Salamis, liet hij Mardonios achter om ons
land te knechten, naar hij meende voor eeuwig. Wie weet niet, dat
mijn vader Filippos vermoord werd door uw moordenaren, die gij omkocht voor schatten? Gij ondernaamt steeds, 0 Pers, den oorlog der onrechtvaardigheid en geweldenarij en hoe groot ook uw strijdmacht
was, steldet gij een prijs op het hoofd van uw vijand. Nog onlangs, optrekkende met een machtig leger, loofdet gij duizend talenten uit aan
wie mij zoû dooden. Ik strijd slechts voor rechtvaardige wrake en de
goden gunden mij reeds een groot deel van Azië te overweldigen. U,
o Dareios, overwon ik in een geregelden slag. Zelfs volgens de wetten
des krijgs, zoudt gij niets van mij kunnen hopen; toch, zoo ge als een
smeekeling tot mij komt, zal ik u geven uwe Moeder, uwe Vrouw,
uwe kinderen en zonder losprijs: ik weet te overwinnen en de overwonnenen te sparen. Zoo gij vreest te komen, verpand ik u mijn eer en
trouw, dat gij gevaarloos ons naderen kunt. Vergeet echter niet, zoo
gij mij schrijft, dat gij schrijft aan een Koning en wat meer is aan uw
Koning!'
Hij zegelde den brief en ontbood Leonnatos, en gaf hem den brief.
Enkele uren later trok Alexandros op naar Damascus; de Vrouwen
volgden met den tros van het leger.

xv.
In een dal, tusschen de kringelende bergen, die rots-kartelend af
glooiden naar zee, lag Sidon, de groote Foinikische stad, reeds sedert
eeuwen de mededingster van Tyros. Vrouwelijker dan het krachtige
Tyros, dat op zijn eiland onneembaar scheen in zijn krans van muren,
forten en torens, was Sidon zeker, trots hare weeke ligging tusschen
de palmen, sycomoren en altijd bloeiende rozen harer heuvelklingen,
de ijverige en na-ijverige: in haar dubbelen haven lag de dichte vloot
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harer beroemde handelschepen, de goed gebouwde, de snel geroeide,
de zwaar geladene en toch zoo vlug de wateren klievende. Het dichte
woud der masten met der gereefde zeilen kleurige bundels, streepte
zich trillende dicht af tegen de koude, ijlblauwe Zuiderwinterlucht
omdat de wind blies en de sierlijke kielen luchtig naast elkander zelfs
in de veiligheid var- de havens dansten op het eindeloos bewogene
rythme: achter de havenmuren schuimelde heftig en wijd de zee en
blauwde donker den horizon toe.
Van de terrassen van het koninklijke paleis was de stad in een warrelige mierenbedrijvigheid te overzien: de wij ken der purperfabrieken,
der ververijen, der weverijen, der glasblazerijen warrelden met spatten van kleur, om de, te droogen, uitgehangene stoffen; met vonken
van rood-geel vuur, om de blakende ovens der werkplaatsen, weg naar
de, van hamerklank ópklinkende, werven en druk woelende dokken.
De Foinikische bedrijvigheid heerschte hier door, trots den oorlog: de
Sidoniër bleef werken, varen en geld-verdienen wat ook Alexandros
streed met Dareios. Dat de Koning Straton gevlucht was, deerde hem
niet en dat zij nu stonden onder de heerschappij van Alexandros,
wiens legers eerst met Parmenion, toen met den Macedonischen
Koning zelve waren binnen getrokken, was een kwestie van politiek,
die niet te doen zoû hebben met hun handel en industrie en waarmede zij zich weinig bemoeiden, verwonderd zelfs, dat die van Tyros,
de naburige stad, zich sterk verdedigden om Alexandros te weder~
staàn.
Over de koninklij ke terrassen dwaalde dien laten middag eene Perzische vrouw• Voor den wind had zij zich gehuld in een donkeren,
arabesk-rijken. violetten en roodblauwen mantel, die haar omhulde
als in een huls en wier franjes af dropen tot de voeten; de korte, regelmatig gekruifde krullen vielen haar tot in den hals uit den breeden
cidaris of hoofdwrong, als een puntige tulband gekronkeld om hare
slapen; in haar licht gouden tint mengde zich de theeroosteederheid
van een blos, die kunstvol scheen aan gebracht: zekerlijk was de schaduw van zwart en blauw om haar kooldonkere oogen niet de natuurlijke kwijning om den gloedblik onder den dubbelboog der wimpers.
Zij was Barsina, de weduwe van Memmon, de dochter van Artabazos,
den Achaimenide. Uitstarende over de wijde stad, de wijdere zee, die
zij beiden hier zag, dwaalde zij en zorgvol, eindeloos, wrong zij de
handen.
Met Parmenion en de bij Damascus buit gemaakte, koninklijke
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gaza was zij mede naar Sidon gekomen, met hare moeder, met haar
kleinen zoon, met de andere, uit Damascus gevluchte, aanzienlijke,
gevangen genomen vrouwen. Zij huisden hier allen in het antieke
paleis, deze antieke blokken-, terrassen- en torenmassa eeuwig
onveranderlijk in het midden der bedrijvige stad omrond. En eergisteren was Hefaistion met zijn falanx Sidon binnen getrokken en
Alexandros, dien morgen, was gevolgd met geheel zijn leger.
Het was of zij zichzelve ontvluchten wilde, en hem misschien ook,
hier, in dezen ijlen winterwind, op deze verlaten terrassen, van
waar zee en stad in bergen krans zoo wijd lagen om wie hier stond.
Reeds had zij zoo vluchten willen, smeekende Parmenion te vergezellen mogen om haar moeder en kind te vinden. Alexandros, meende
zij, zoû Dareios achtervolgen, het verre Oosten in, waarheen hij toch
vermoedelijk gevlucht was. Was haar staage gedachte van rouw, zoo
als de Perzische weeûw die bedrijft om haar gestorven gemaal en
wiens assche zij zelfs niet zaamde, verstoord door den aanblik van
dien veroveraar, die een knaap was .•.•? Zij zelve wist het niet maar
dwalende hier, als gevlucht, was zij bang voor hem en zichzelve. Hij
was een knaap maar tevens meer dan dat en zijne edelmoedigheid
jegens haar en de andere, vorstelijke Vrouwen, had haar ingegeven
een machtig overheerschend gevoel, dat zij nooit gekend had, al had
zij volgens den eisch der koninklijke huiswet haar gemaal lief gehad
en ver-eerd, trouw hem zijnde als gade en moeder van zijn zoon.
Jaren lang had zij het eentonige leven in de vrouwevertrekken mede
gemaakt; om haar waren de jonge prinsessen, als zij, gehuwd met de
vorstelijke, verwante veldheeren, satrapen en hooge hofbeambten en
nooit had zij gedacht, dat verandering mogelijk ware geweest in de
geurzwoele atmosfeer der paleizen van Suza, Persepolis, Pasargadai
en Babylon. Nooit had zij naar verandering verlangd. Dit was leven
zoo als allen leefden, die gelijk waren aan haar, in pracht, waaraan
zij gewoon was van kind af aan; in eentonigheid, die goed en gelukkig
was. In die eentonigheid en pracht had de zoete, kalme liefde van
Dareios en Stateira - want om hen fluisterde het in het hof, dat de
Koning zelden eene zijner andere vrouwen bezocht - haar wel eens
glimlachend verteederd maar nooit had het haar verlokt mede te dringen in de geheime genietingen der haremvrouwen, die zich verveelden
en de eunuchen te bewegen wisten haar te bereiden schuldig vermaak of onder elkander de bevrediging zochten in hartstochten,
waarin de zinnen verwarden. Lief waren haar steeds geweest de ver-
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beeldingen van de dichters en vooral de dichters van het, den Perzen
steeds vijandige, Hellas. Aischylos eerbiedigde zij omdat hij de historie
haars eigen lands met Xerxes en zijne moeder Atossa gezegd had in
verhevenste schoonheid; Sofokles had zij lief om Elektra en Antigone
en Euripides om Medeia maar vooral hèm, wiens tijd en leven terug
week in het fabelachtig verschiet der eeuwen, Homeros, den grootste
aller, beminde zij omdat hij Helena had kunnen zeggen en den strijd,
die om haar jaren lang gevoerd was. Aan die groote, wondere vrouwen
der dichters, die met zoo schoone woorden zeiden hare liefde en smarten uit en die geheel verschilden van de Perzische prinsessen en haremvrouwen, gevoelde zij zich in een zwijgen harer ziel en mond verwant.
Toen de oorlog was uit gebroken, meende ûj nog niet, dat deze zoude
zijn een oorlog van Homerische helden en toen Memnon gestorven
was, aan ziekte of een verwaarloosde wond, scheert het haar toe, dat
Dareios op trok, alleen om haar gemaal te wreken op den onverlaat,
den snoodaard, den knaap Alexandros, den overweldiger van Perûë's
heiligen grond.
Toen zij hem geûen had, den afstammeling van Achilleus, had ûj
gemeend Achi1leus zelven te Ûen. Nooit zoû haar geheugen vergeten
hoe hij binnen gekomen was, zoo jeugdig, sterk, glimlachende zachtmoedig, in zijn eenvoudigen, blank lederen wapenrok, waaraan het
niet zweemde naar vorstelijk goud of rood, en toen den arm om Hefaistion had geslagen, zeggende, dat deze vriend gelijk aan hemzelven
was. Eindelijk was haar het oogenblik geschonken, dat het leven gelijk
was geweest aan de poëûe en schoonheid der dichters: de onverwachte grootheid van dezen overwinnaar, die een knaap was maar een held
en een halfgod, Mithra gelijk, had haar overstelpt en den dolk in haar
hand, gericht tegen zichzelve of hem, bedwongen.
Beneden, in de breede straten, waar woelend een dichte menigte
aan kwam, klaterde nader de Macedonische tuba-schal. Hèm ontvluchten, zichzelve ontvluchten, de woelende menigte ontvluchten in
of buiten het paleis, het scheen haar in hare verwarring bijna niet mogelijk. Binnenshuis omringden haardeVrouwen,slavinnen,eunuchen;
buitenshuis, zelfs hier op dit hoogste terras, omringde haar de geheele
stad. Was zij in oproer? Neen, daarvoor klaterde te hel en zeker, in
ûjn hooge, koperen tonen, de Macedonische tuba aan, aan het hoofd van
Hefaistions falanx, die, nauw aan-een gesloten, zelve besloten tusschen
de afdeelingen cavalerie, Barsina door de welbreede maar geheel
overvulde hoofdstraat, zag naderen. Nu begonnen de daken overal te
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wriemelen van toeschouwers. Zij daalde, nieuwsgierig, trots de ontroeringen, die haar beheerschte, de trap af tusschen de antieke, grimmig monsterlij ke leeuwen van porfier naar een lager terras, om beter
te %ien. Zij her kende Hefaistion, te paard, jong, breed en fier, met iets
in ujn glimlach,dat aan Alexandros deed denken: wat waren %ij, behalve Kleitos, allen jeugdig, Alexandros' veldheeren en Vrienden! Maar
naast Hefaistion reed een, dien %ij niet kende en het verbaasde haar,
dat die ruiter, toe gejuicht door de menigte, de koninklijke insigniën
droeg: den breeden, ronden hoofdband, den purperen mantel. ••• Wie
was hij, daar Straton toch was gevlucht? Was er een nieuwe Koning
van Sidoni> Nu, in hare nieuwsgierigheid, wenschte %ij terug naar de
wen van het paleis, om te weten. Maar over de terrassen beneden dit
wemelde reeds, om uit te kijken, de menigte der paleisofficieren, oppereunuchen, hofbeambten en uj ontvingen daar boven, maar onder
Barsina's sluiks neêrkijkenden blik, de Macedonische veldheeren;
Parmenion, Kleitos, Filotas, Nikanor, Koinos, Perdikkas, Ptolomaios, Meleagros •••• Behalve den ouden opperbevelhebber, Parmenion, en Kleitos, wiens even bruske stoerheid hem ouder tee kende dan
hij was, wat waren uj jong, de%e overmoedige overwinnaars van kië!
Ontvangen door de Sidonische officieren, eunuchen, beambten,
schaarden %ich de Macedoniërs, tot, langs de leeuwentrap, die geleidde tot daar, Alexandros %elve verscheen. In volle wapenrusting,
breed, even wat plomp en kort, maar %00 frisch en stralend %ijn jong
geucht in de helmstukken, zoo jeugdig, zoo allerjeugdigstl Zij blikte
op hem neêr, half verborgen achter de massieve pijlerblokken der balustrade, in een bewondering, in een verWondering, dat deze knaap
het was, die kië overweldigde! Toen begreep zij, dat zij hem lief
had, niet lief met de onderdanige, slaafsche liefde, waarmede lief
hebben de Perzische prinsessen en vrouwen hare echtgenooten maar
lief met het nooit gekende, alles overheerschende gevoel, dat de dichters haar be%ongen hadden en dat Helena had gevoeld voor Paris, dat
Medeia had gevoeld voor Jason •••• En zij vergat al het andere in eenen:
dat zij was de dochter van den Achaimenide Artabazos, dat hare
moeder en kleine zoon, gevangen bij Damascus gemaakt, toefde!' beneden in het paleis, op beschikkingen door den overwinnaar te maken;
uj vergat dat uj Memnons dood had willen wreken met den dolksteek, die haarzelve voor schande had moeten behoeden; uj vergat
geheel Per%ië, haar bedreigde vaderland: er was niets in haar dan de
nieuwe hartstocht, niet meer te ontkennen, het bijna goddelij ke ver-
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langen, dat scheen haar als vuur in het hart gegoten door die beminnelijkste aller godinnen des vijands, de goudene Mrodite, zij de
zachte en de geweldige, van wie de Helleensche dichters haar hadden
gezongen en die zij gemist had in hun Perzische paradijs van azuur en
op de tempellooze hoogvlakten harer eigene eeredienst waar, beeldeloos, de Vlam en het Vuur op het outer werden aanbeden ••••
Het scheen, dat Alexandros hier op dit wijde benedenterras met de
zijnen was gekomen om de genomene stad te overzien. Tusschen zijne
Macedoniërs en de Sidoniërs, die hem wezen en inlichtten, beschouwde hij langzaam in het rond de stad, dat als van mieren wriemelende
Sidon. Terwijl het tuba-klateren en falanx-gedreun óm het paleis verklonk, zag hij de beide havens vol van de dansing der sierlijke kielen
op de bewogene wateren, zag hij de fabrieken, de ververijen, de glasblazerijen, het warrelig verschiet der dokken en werven. En weidden
zijne oogen over den bergen krans omrond, de doorwuifde palmboomgroepen, de dichte sycomorenbosschen, terwijl de aroom der winterrozen bij tusschenpoozen aan woei en zich mengde met iets van bitter
geurende kleurstof, met reuk van teer, van zilte zee en wier. Tot aller
oogen om Alexandros zich wendden naar de trap en zij den Koning
opmerkzaam maakten, wie er kwamen. En Barsina, van uit haar hoogeren schuilhoek, zag Hefaistion en hij geleidde met zijn officieren
den nieuwen Koning van Sidon voor Alexandros. Zij boog zich dichter tegen het steen, om te verstaan wat Hefaistion zeide:
- Koning, zeide Hefaistion. Gij zondt mij vooruit naar deze stad
om er een Koning te kiezen, in de plaats van Straton, vazal van Perzië
en die vluchtte, ofschoon hij zich over gaf aan uw gezag. Mijn gastheeren waren de jeugdige Sidoniërs, die gij hier ziet.
En hij wees op twee jonge mannen aan zijne zijde: zij bewezen
Alexandros eer met knie- en handgebaar.
- En ik bood hun, omdat zij mij vol deugden schenen, de koningskroon van Sidon. Zij weigerden vol bescheidenheid omdat zij niet
van koninklijk bloed zijn en omdat, volgens de wet dezerstad,slechts
haar regeeren kan wie ontsproot aan haar koningshuis. Toen vond ik,
naar hunne aanwijzingen, den rechtmatigen vorst ••••
En hij wees den nieuwen Koning van Sidon: bijna verlegen boog.
Abdalonymos voor Alexandros: een oudere, verweerde man, wiens
ruwe handen getuigden van handenarbeid.
- T usschen de eerzuchten van wie zich waardig keurden, minder
bescheiden dan mijne gastheeren, ging Hefaistion voort; vond ik,door
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hen geleid, Abdalonymos. Hij stamt af van Sidons antieke heerschers
maar buiten de stad, ginds op den heuvel kling, be-arbeidde hij voor
luttel gelds den tuin van een Sidonischen reeder. Hij wiedde het onkruid en bond er de ranken der wingerds. Wij naderden hem, mijn
gastheeren spraken hem toe en de een toonde hem den mantel van
purper, de andere den diadeem, dien zij mede hadden gebracht. En
uit uw naam, 0 Alexandros, begroetfe ik hem Koning van Sidon.
- Gij hebt wel gedaan, Hefaistion, zeide Alexandros. 0 Abdalonymos, Koning van Sidon, oud en verweerd toont uw gelaat en ook uw
gestalte het bewijs van uw afkomst aan, al zijn uw handen ook ruw.
Zeg mij alleen: verdroegt gij geduldig de ellende, terwijl gij u wist een
koningszoon?
Abdalonymos antwoordde:
- Behage het den goden, dat ik zoo goed als de armoede mijn
nieuwen voorspoed verdrage. Mijn werk won mij wat ik behoefde: ik
bezat niets maar niets ontbrak mij.
- Ik schenk u, zeide Alexandros; al wat dit paleis bevat, deel van
Dareios' gaza en á1 dit land rondom Sidon.
Hij had een jong, omzwierend gebaar, dat wijd omvatte en aanwees. Hij glimlachte als een god. Toen liet hij den Koning-tuinier
gaan en de anderen. En bleef alleen met Hefaistion, dien hij omarmde.
Hij zeide:
- Er is in mij een vreemd geluk. De zege's fladderen mij toe van
mijn vader Zeus' hand: het is of ik hare woelende waden hoor in dezen
wind. Het is als éene keten van gedroomde ongelooflijkheden en die
toch de Waarheid zijn. Wij namen Azië reeds van Frygië tot Syrië en
Koile-Syrië! Wij namen Sidon, morgen nemen wij Tyros! Wij weten
niet waar Dareios is maar eenmaal nemen wij hem, geheel Perûë,
geheel Aûë, de geheele wereld! Alles zal aan ons zijn, alles aan mij! Wij
doen de dingen, die nooit werden gedaan. Een tuinier, 0 mijn Vriend,
koost gij tot Koning. Waarom niet? Ik wil, dat het ongelooflijke gebeure, zooals het Bacchos gebeurde, die veroverde in vreugde, de
wereld tot de poorten toe van de Dageraad. 0, ik wil, als Dionysos,
verder en verder steeds en de mythe tot daagsche wer kelij kheid
maken! En in de jubelende vreugde van mijn geluk de geheele wereld
omhelzen!
Hartstochtelijk omprangde hij aan zich Hefaistion.
Zijne oogen, die op blikten, ontmoetten hare gloeiende oogen.
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XVI.
Zij waren alleen in de schemering.
- Vergeef mij, Heer, zeide zij nederig, voor hem gebogen, de
armen tot smeekgebaar gebogen uit de mantelmouwen. Ik was ginds
op het hoogste terras, toen zij kwamen •••• toen gij kwaamt. Ik aarzdde
••.• ik was als gevangen; ik was dubbel uwe gevangene.
- Hoe schoon spreekt gij onze taal, zeide hij, bekoord. Zetten wij
ons hier • Waar de pijlers u voor den wind beschutten. Hoe schoon
spreekt gij onze taal! De taal uwer vijanden •.••
Zij zette zich.
- Zij klonk mij steeds toe, Heer, als een vreemde muziek, die mij
boeide. Uwe dichters, Heer, las ik reeds zoodra ik lezen konde ....
Uwe goden, Heer, bewonderde ik om hunne schoonheid en menschelijkheid - de onze vergeven mij - b6ven de onze. Neen, niet boven
de onze •••• : omdat zij mij nader stonden dan wie in onzen hemel blijven zweven in het loutere licht, had ik hen lief, Mrodite, Dionysos en
Zeus....

-

Zeus •••• glimlachte zacht-trotsch Alexandros; die mijn vader

15 ••••

- Zoon van Zeus •••• groette zij hem en boog diep, in hoofsch eerbetoon.
- Zet u, zeide hij en wees naast zich de bank van graniet. Gij waart,
toen ik de vorstelijke Vrouwen bezocht voor de eerste maal, zoo
schuw en somber. Vergeeflijk was dat; gij ontweekt Alexandros, dien
gij haten moest en dien gij vreesdet als een geweldenaar. Maar, weet
ge, ik zoû u geen van allen, geweld kunnen aan doen, u, Perzische
Vrouwen. Dareios' verhevene moeder, Sisygambis,o ik had haar niet
anders dan Moeder en Koningin kunnen noemen. En Stateira.... vertel
mij van haar, gij, die haar kent sedert uw kinderjaren ••••
Zij begreep hem om hare gevoeligheid en schrikte in haar hart.
Gezeten eerbiedig naast hem, bijna gebogen, in den huls van haar
paars-rooden mantel, waarvan de franjes sleepten, zeide zij:
- Zij bemint zeer haar gemaal, Dareios. Haar broeder ••••
- Dareios, zeide hij peinzend en bedacht hoe niemand wist waar
hij toefde ....
- Zij beminden elkander als kinderen reeds zoo zeer. Gij weet, bij
ons huwt onze Koning zijne zuster als Koningin en eerste vrouw....
- Ik vind, z~ide Alexandros; in Azië het ongebeurlijke, dat elders
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niet is. De Koning bemint zijne zuster en vrouwen koningin, die de
goddelijke wet en de overlevering hem aan wezen te huwen ••••
- Zij beminnen elkander, Heer. Stateira lijdt zeer onder haar noodlot, dat Dareios deed vluchten.
Zijn blik somberde, zijn voorhoofd fronste.
- Zij is zwanger, zeide zij zacht.
- Is zij zwanger? vroeg hij. Zij is zoo teêr en broos, als een bloem,
als een in de bries wiegende vrucht: zij is zoo zoet, de oudste zuster
lij kt zij harer dochter kens ••••
Hare handen wrongen zich in de wijde mouwen.
- Neen, herhaalde hij. Ik zoû u geen van allen geweld kunnen
doen. Gij zijt zoo vreemd mij bekorend om de amberen bleekte uwer
bloemegezichten, om uwe donkere raadseloogen, om de muziek uwer
lenige lichamen. Danst gij altijd in stille stilte? Wiegt gij u steeds op
die fijne sandalen? En waarom, als gij uw rouw bedrijft in heviger
wringen van armen en slaken van kreten, doet gij dat in zoo vreemde
schoonheid, dat ik meen te zien een treurspel in 's Levens werkelijkheid? Ik vrees, ge vindt ons ruwe soldaten, mij en mijn jonge Vrienden. Ik ben een ruwe soldaat al ben ik een vorst en •••• wellicht •••• de
zoon van een god. Maar als gij voor mij verschijnt of ge zit of staat
of loopt, wordt er iets in mij bewogen tot ik mijzelven niet meer ken,
o Perzische Vrouwen!
- Wie meent ge, Heer? Stateira•...? Of doelt ge ••.•
- Op u ••••
- Mij ••••
- Op u ook. Ik heb u gezien, vol achterdocht, weg sluipen achter in
de tent. Hoe deedt ge dat zoo somber en schoon? Wat het om mij te
ontwijken of toch te treffen? Ik weet het niet; ik denk, beiden •••• Ik
heb u mij voorbij zien gaan, bedrijvende uw grooten rouw, terwijl de
brandstapelen vlammelden en smookten. Hoe wrongt ge zoo in uw
zwarte sluiers toch zoo vreemd bekoorlijk weêr uw smartende lichamen? Ik had zoo nimmer nog dien rouw zien bedrijven: ik meende
weêr, gij danstet, te midden der anderen, gij danstet uw rouw. Hoe
golft het toch altijd zoo om en aan u: gij zijt geheel anders dan onze
vrouwen. Mijne zusters zijn schoone maagden - zij hard-loopen en
werpen den diskos - maar zij gelijken meer de beelden, die de beeldhouwers bootsen en beitelen; gij zijt meer als de palmbladeren, die
wuiven zèlfs als zij stil hangen: zij wuiven in allerstilste stilte. Zoo gij
ook nu; gij zit stil naast mij gebogen in eerbied omdat Alexandros tot
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u, eene gevangene, Perzische vrouw spreekt, en zie.... uwe lijnen
golven in die amethyst-kleurige plooien; het is of ik geheel uw ziel
golven zie op een rhythme, dat gestolde bewegelijkheid is •••• Zeg mij,
zijt gij tooveressen?
- Wie, Heer? Stateira••..?
- Gij!
Het avondde over de bergen, om het paleis, over de stad. Aan de
~ekimmen was de daggloed weg"gezonken in zware banken purperende wolken.
- Neen, Heer, zeide zij. Ik ben geen tooveres. Ik bende weeûwvan
Memnon, die dat vergat. Ik ben een Perzische vrouw, die vergat dat te
zijn. Een Perzische moeder, die ook dát vergat. Ik vergat ook mij te
treffen, omdat geen schande mij werd aan gedaan door den zachten
overweldiger, zoo geweldig in zijn kracht, al is hij een knaap, zoo
vreemd teeder in zijn ontferming al is hij een man. 0 heb medelijden
met mij! Want gij maakt, dat ik u tè lief krijg!!
Zij was op gestaan, in een wanhopigen snik. Nu had zij alles herdacht maar wist zij, dat het te laat was. Zij stond voor hem en hij zag
hare golvend smartelijke schoonheid, die hem hevig door schokte en
gloeien deed als in den hartstocht van den strijd zelven.
- Barsina, zeide hij rijzend. De machtige overweldiger is een knaap.
Perzische vrouw, maak hem man.
Zij snikte hevig en gaf toen een kreet of het vuur, in haar hart gegoten, haar brandde. En zij zeide alleen:
- Kom ....
En reikte vaag hare hand.
Hij greep die niet. Maar hij volgde hare, zich als in wanhoop, als in
hartstocht wringende, golvende, dánsende gestalte ter zijde van het
terras, waar de steilere trap dadelijk daalde, terwijl steeds hare hand
reikte .•••

XVI.
In die maand, dat zich Tyros versterkte, dat steeds niet ge-openbaard werd, waarheen Dareios gevlucht was, terwijl bijna besluiteloos
Alexandros wachtte te Sidon, maakten zich van hem meester de ont2';enuwende onzekerheden. In anderhalf jaar had hij Macedonië, waar
Antipatros regent was, niet weêr gezien en begreep hij, dat lang deze
Aziatische veldtocht zoû duren, ook al 2';egevierde hij steeds. Lang
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duurde de veldtocht den Vrienden, lang duurde zij het leger. Er was
een ongeduld en een moêheidj er was een ontevredenheid, dat Dareios niet in het Oosten gezocht werd en dat hier, in Foinikië getalmd moest worden om het zich versterkende, onwillige Tyros.
Dezer dagen. werden verkenners voor Alexandros geleid, om kond
te doen van hunne bevindingen. Een Frygiër, bekend om zijn sluwheid en ondoorzienbare vermommingen, kwam melden, dat Amyntas, de verrader, ook Dareios nu had verraden en over Cyprus naar
Egypte had weten te komen met vierduizend man Issos ontvluchte
Grieksche huurlingen, om Egypte voor zichzelven te winnen. Maar
de luttele Perzische garnizoenen hadden, onder Mazakes, Amyntas, na zijne eerste fortuinlij kheden verslagen en hem met al zijne
mannen gedood.
Alexandros haalde de schouders op en versomberde toch om het
bericht. Hij moest naar Egypte, vond hij, en zeide dit Parmenion. En
de hoogmoed woelende in hem, meende hij, dat het goed zoude zijn
zich door het allerheiligste Orakel van Ammon in de Libysche woestijn te doen uit roepen als Zoon van Zeus. Want hij wäs het en het
Orakel zoû niet anders kunnen zeggen.
Egypte, het Orakel van Ammon, het was hem of hij onweêrstaanbaar er heen gelokt werd ••••
Andere boodschappers kwamen melden van Lydië, waar Alexandros Antigonos had achter gelaten als bestuurder. Verschillende Perzische bevelhebbers, bij Issos gevlucht, waren met een schaar jeugdige Cappadociërs, Paflagoniërs Lydië binnen gevallen. Antigonos,
met weinige troepen - het meerendeel had hij Alexandros toe gezcnden - had de Perzen weten te fnuiken.
De zege kwam, wederom, Alexandros toe vliegen van overal.
Maar somber bleef hij, in een donkeren trots, die alleen bij Hefaistion zich verlichtte, zich verluchtigde. Nu werd van de Macedonische
vloot gemeld; zij had de Perzische schepen, die Dareios scheen gezonden te hebben om de Hellespontische kusten te heroveren, schip
na schip in den grond geboord of veroverd. Agis, koning van Sparta,
Macedonië steeds vijandig gezind, met achtduizend van Dareios gevluchte Grieksche huurlingen, had een inval in Macedonië beraamd,
maar was verslagen ••••
Het scheen alles gunstvol door de goden beschikt. Tyros wenschte
te wederstaan en Dareios bleef onvindbaar maar het scheen alles
gunstvol door de goden beschikt•••• Want al wentelden de dagen, de
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maanden te langzaam voor Alexandros' jeugdig ongeduld, er wás geen
reden te verwachten, dat het gunstige Noodlot ~oû wenden.
- Zoodra Tyros aan ons is, gaan wij naar Egyptel ~eide Alexandros
tot Hefaistion.
Nu was het, om de fluistergesprek ken der hovelingen en
der vrouwen onderling bekend in het paleis van Sidon, dat
Barsina de geliefde was van Alexandros. Zij werd er hoog om geacht.
Voor haar, als ~ij nader trad, met hare eunuchen, slavinnen, weken de
hofbeambten van Koning Abdalonymus, weken die van Sisygambis
ter ~ijde. Het paleis was overvuld, sedert ook Sisygambis, Stateira,
hare kinderen en geheel de Per~ehe hofsleep gekomen was. De
weeûw van Memnon werd ge-eerd omdat Alexandros verko~en haar
had. Zij ging met trots tusschen de wij kende hovelingen en voor
Sisygambis alleen boog ~j in diepsten eerbied, om dier opperste Moederlijkheid. Sisygambis dan omhelsde haar teeder.
Haar dan voerende op de terrassen ten Zuiden, waar de winter
reeds scheen ge-eindigd en de weelderige ro~en immer weligden en
woekerden, sprak Sisygambis:
- Onontwarbaar voor ons menschen ~jn de raadsbesluiten van
Ahura-M~da en der godheden, die afwikkelen o~enoodlottigheden.
Dareios is mijn ~oon en Koning maar het werd steeds voor~en door de
Magiërs, dat het geluk hem ~elven niet bij ~oû blijven, toen hij den
ongelukkigen Qehos onttroonde. Oxathres meende ik al met moederlijke tranen bitterlijk te betreuren maar ~ie, hij sneefde niet en Alexandros duldt hem aan mijn ~jde. En in Alexandros werd mij een
derde ~oon gegeven, die de eerste te worden schijnt. Ik ben gelukkig
om hem, die ons overwon en nooit overweldigde. Met krachten~eht
heid overwon ons, vrouwen, de Overwinnaar: ik kan niet anders dan
hem lief hebben, Barsina.
- Hevig betreurde ik Memnons lot, antwoordde Barsina; en vloekte ik, goddeloos, de beschikkende godheden, die om Ahura-~da
o~e noodlottigheden af wikkelen. Ik faalde in mijn voornemen
Alexandros te dooden omdat ik mij~elve niet hoefde te dooden. Ik gaf
wat mij niet werd ontweldigd ••••
- Het is u, Barsina, gr60te eer. Gij sehonkt als een vorstin wat u
door ten Koning gevraagd werd; gij bezweekt niet als een slavin voor
een meester, die u dwong hem te dienen. Dit is u gr60te eer, Barsina.
Gij waart steeds Meinnon trouw: nu Alexandros u verkoos, ~ult gij
trouw hem blijven. Wij eeren u en hebben u lief om wat gij deedt.
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Barsina, in Perziesch hofbeweeg, boog ontroerd voor Sisygambis
en deze zegende haar met handgebaar en Barsina, hoog in hare waardigheid, keerde naast haar terug door den drom der wij kende hovelingen. Nu verlangde Sisygambis naar Alexandros want zij had hem
die dagen niet gezien. Zij vertrouwde Barsina toe, gezeten,
te zamen, op vier kanten divan - terwijl op zachte violen muzikanten
veêlden en danseressen, tot tijdverdrijf der vorstelijke Vrouwen, loom
eene overbekende legende mimeerden, dat zij niet wist wat met haar
allen geschieden zoû maar dat zij geen vreeze koesterde.
- Ik lijd om mijn zoon Dareios, klaagde Sisygambis, plots ontroerd. Het liefst ware mij .... fluisterde zij.
- Wat, Moeder?
- Hij verzoende zich met Alexandros en heerschte met hem. En
gij, Barsina, waart koningin, met Stateira naast Dareios.
- Het is een droom, zeide Barsina. Het is reeds een droom. Vreemd
geluk, voor ons, gevangene, Perzische vrouwen. Trots allen rouw,
vreemd geluk, Nauw kan ik denken, dat het zal duren.
- In plaats van te Babylon,.toeven wij te Sidon, zeide Sisygambis.
Het zijn beiden oude, aloude paleizen, dit in Sidon, dat andere te Babylon. Hier woonden de antieke Sidonische koningen, dat andere
stichtte Nebukadnezar. Ik weet niet waar wij toeven zullen dezen
zomer, die zich zoo vroeg reeds kondigt, om de rozen, die zoo geuren.
Wie weet zal het niet zijn te Suza, of te Persepolis ....
- Of te Pasargadai, droomde Barsina.
- Ik weet het niet, zei Sisygambis. Maar ik geef de toekomst
vroom in handen der goden. Mijn leeftijd vorderde, ik ben reeds oud.
Nimmer vermoedde ik, dat ik een Vreemdeling, die kwam in ons land,
lief als een zoon zoû krijgen. Nu zoû ik hem wenschen te zien: ik zag
hem niet sedert dagen.
- Hij toeft ver van ons, in dit zelfde paleis en volgt de Perzische zede.
- Ik acht hem, dat hij niet barbaarsch zich gedraagt en zoo hoofsch
als een Perzische prins van zuiversten bloede.
- 0 Moeder, nooit betoonde een Perzische prins zich teederder als
hij in zijn kracht!
- Stil, Barsina .... Dit ware te veel lof zoo men het hoorde!
- Maar hij is somber als ik hem zie en donker fronst zijn aanbiddelijk voorhoofd.
- Het is om de dingen des oorlogs. 0, zoo ik hem nu zág en hij
kwam mij melden, dat hij met Dareios zich verzoenen wilde!!
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- Moeder, zoo ik het zeggen mag, ware dit niet tot verzoening te
groote ge%indheid, zoo men het hoorde?
Nu zaten %ij stil en staarden woordenloos naar het overbekende
dansspel. Stateira werd binnen geleid met hare beide dochterkens:
Stateira en Drypetis. Zij zetten ûch, na plichtpleging, ter
andere zij Sisygambis t ; zij was bleek en lijdende en hare vrouwen
schikten kussens, waarin zij leunde. Zij was naijverig, om de groote
liefde, die hare moeder, Sisygambis, dezer dagen toe droeg niet alleen
Barsina maar ook - hoewel zij het wel begreep - meer en meer
Alexandros. Het scheen haar toe, dat hare moeder Dareios vergat en
zij leed zeer om Dareios en kwijnde 2:Ïchtbaar: nu zat zij met de bloemzoete prinsesjes, en staarde woordenloos naar het overbekende spel.
En 2:Ïj smachtte naar haar broeder, vorst en gemaal. - hem, die
deze drie was in eenen - en zij heugde zich de duiven van Babylon
en brak bijna tot snikkens toe en %ij poogde Alexandros te haten omdat
hij zoo teeder was en vol edelste ontferming. Want dit was lijden zoo
durend en hevig, dat al het andere verbeeldbare minder marteling
ware geweest want met eén dolksteek te eindigen v60r het voltrokken
ware terwijl dit duurde en sleepte en niet eindigde, dagen, weken,
maanden reeds duurde en sleepte en niet eindigde ••••
Toen brak zacht haar onderdrukte snik los, éen slechts en de zoete
prinsesjes - Stateira en Drypitis- be-ijverden zich om haar, denkende,
dat zij leed terwijl Sisygambis wederom met Barsina fluisterde en de
slavinnen zachtkens de kussens schudden.
Maar toen staarden wederom alle de Vrouwen woordenloos naar
het overbekende mime-spel en de vele violen krijschten zacht kwijnend van Perzische vrouwenliefde en de enkele gouden gong klaterde
dan het heldenmotief van den Vreemdeling•.••
Dat was een legende, over-, overoud ••.•

XVII.
Uit hoofsehe, vooral Perûsche zede, zag, Barsina uitgezonderd,
Alexandros de Vrouwen weinig, hoewel zij over en weêr naar elkander verlangden, in de ongedachte bekoring, die weefde tusschen hem
en haar allen. Der Vrouwen had getroffen tot ontroering toe in velerlei
schakeering - anders bij Sisygambis, anders bij Stateira, anders bij
de jonge prinsesjes - de jeugdige, frissehe, forsche en dan buitenlandsch vreemde hlannelij kheid des Overwinnaars, die zoo groote
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edelmoedigheid had tevens betracht; hèm had getroffen, tot een
staage overdenking en bijna betoovering, hare ook hèm buitenlanclsch vreemde, eigene schoonheid van Oriëntalische prinsessen.
Hare loom gewiegde gang en hare vurige oogen onder de zoo fijn geschilderde brauwen, haar bleek amberen tint met dat waas, dat liet
aan abrikozen denken, met dien kunstmatigen blos als van perzikdons
en dan geheel dat broze voorname, dat ieder gebaar bootste in een
fijne en verfijnde sierlijkheid, in een golvende gratie en anders dan de
streng gehoudene schoonheid van Grieksche vrouwen, die niet hare
kleine handen en fijne voeten hadden-dat alles omspon Alexandros
in ragfijn betooveringspinsel. Hij vroeg zich af of ûj zoo waren geworden omdat nauw besloten haar vorstelijke ras ûch voort plantte
eeuwen lang in door hofwet en- zede gewilde huwelij ken van broeders
en zusters en neven en nichten. Maar wist niet voor zich op te lossen
zoo vreemde zelfvraag. Hij glimlachte dan, boos te gelijker tijd ballende ûjn ronde vuist, om de Tyriërs.
Barsina was hij dankbaar en beminde hij wel maar hij beminde
meér, stil in ûch, en nauwlijks alleen Hefaistion het openbarende,
Stateira. Hij beminde in Barsina, stil in zich, Stateira maar hij beminde haar toch anders. Hare lijdendheid gaf haar nog meer dan den anderen dat broze, dat golvende, dat verfijnde. Hij had eens gezien hoe
hare slavinnen haar geleidden en steunden, wandelende in de rozentuinen van het paleis, die bloeiden onder aan een heuvel kling van
zwart groene cypressen tegen de winterlazuren lucht en toen had hij
geûen hoe de beide jonge prinsesjes haar te gemoet kwamen en haar
verwelkomden, in een wijden kring van eunuchen en vrouwen. En hij
had dit gezicht van gratie en bekorende schoonheid altijd, altijd voor
oogen. Hij beminde ook die jonge prinsesjes: jongere zusters harer
moeder gelijk, waren zij misschien twaalf, dertien jaar ongeveer maar,
hoe teêr ook, reeds jeugdige vrouwen, huwbaar. Hij zag haar niet als
hij de jonge, Grieksche meisjes zag, die hard-liepen en diskos wierpen: deze Perzische maagden hadden voor hem een voorname re gekunsteldheid - háre natuur - die hem glimlachend nieuwsgierig
volgen deed iedere gratie-rijke arabesk harer ranke armen en bloemehandjes met de zeer rozerood geschilderde nageltjes en de kinderlijk
trippelende voetjes, eng van pas, in strooi-parel-bestikte kindermuiltjes en waarop zij niet schenen te loopen maar voort te wiegen, als geblazen door een licht briesje. Dan, hoe zij allen hare gloed-rijke kleederen droegen, die sloten a1s schitterende slopen om haar heen en
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waarin het gouddraad steeds glinsterde en waarop de onbekende gesteenten, zoo groot, steeds onverwachte flitsen uit schoten, terwijl detulband-achtige wrongen, hare fijne kopjes in een slingering van
goudgaas en pw-peren of gele zij, soms met vogelspriet of opstaand
juweelen kwastje, omwonden: als hij die vrouwkens zag, had hij ze
willen nemen in zijn sterke, voorzichtige handen en ze beuren voor
zijne oogen zoo als een, die kunstzin heeft, beurt voor zijn verliefde
oogen een klein brons of beeldje zijns beeldhouwers, om glimlachend
het goèd te zien en te bewonderen, te bewonderen.
Stateira en hare dochter kens, hij beminde ze meer dan Barsina, die
toch hem had de onbekende poorten ontsloten; hij beminde ze meer
misschien omdat zij waren de vrouwen dochterkens van Dareios en
omdat hij dadelij k besloten had haar te eerbiedigen en te doen eerbiedigen; omdat hij zelfs ze bijna nooit zag dan bij toeval, ter sluiks,
omdat volgens voegzame zede hij de vrouwevertrekken vermeed,
terwijl toch hij naar de Vrouwen verlangde ••••
Als de Vrouwen naar hem.
Want haten kon Stateira niet Alexandros en de beide prinsesjes,
heel stil, zonder dat eunuchen of vrouwen het beluisteren konden, bekenden elkander, de eene Stateira, als de moeder genaamd, dat zij
Alexandros, de andere, Drypetis, dat zij Alexandros maar ook Hefaistion zijn boezemvriend, beminnelijk vonden en zij vergeleken hem, in
maagdelijke, spitsvondige fluistergesprekken, met hare afwezige
Perzische neven.
Besloten was nog in Sidon te blijven tot de moeilij kheden met Tyros
waren afgewikkeld: de Tyriërs zouden gezanten zenden naar Alexandros; de Macedoniërs meenden, dat zij spoedig eindigen zouden
zich te onderwerpen aan het nieuwe gezag.
Alexandros, dien avond, den damp van den wijn nog in het hoofd,
na gastmaal met de Vrienden zich terug trekkend in zijn vertrekken
- wijde, koninklijke zalen van het antieke paleis - vond Bagoas bij
zijn drempel. Hij was nu gewend, dat de jonge eunuch, naar Perzische
zede, zoo als hij voor Dareios hadde gedaan, daar toefde, steeds afwachtend 's Konings bevel. Ook Alexandros' lijfwacht was er gewend
aan. Bagoas ging den Koning voor en hielp hem zich ontdoen van zijn
feestkleedij. Toen, terwijl Alexandros in de poort, die toegang gaf tot
het terras en waar het maanlicht schuinde, ademde de nachtelijke
winterlucht, legde de eunuch zich neêr aan zijn voet, het bovenlijf
half gericht, gesteund op de handen. Het was het teeken, dat hij den
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Koning nader wenschte te spreken. Hij lag er nu, terwijl Alexandros
schuin op hem neder keek, als een vreemd, sierlijk fabeldier, als een
basilisk, roerloos opkijkend. Het fijn vrouwelijk, raaselachtig gelaat
in de zwarte krullen, die kruifden onder den tulband uit, was als dat
van de Sfinx van Oidipus, meende Alexandros en het scheen hem toe,
dat Bagoas hem raadsels geven zoû op te lossen. Maar de roode mond
opende niet, de oogen slechts fonkelden op, de lange oorhangers bengelden regelmatig en de lenige figuur, liggende, was als een lila slang
der verleiding.
Toen zeide Alexandros:
- Zeg wat ge wenscht.
- Ik wilde u vragen, Heer, als een trouwe slaaf: waarom hebt ge
Stateira lief?
Nauwlijks was Alexandros verbaasd. Hij wist, dat dit wezen hem
door zag met zijn vreemde, vreemde oogen. Rustig liet hij zich neêr
op den breeden zetel en zette toen forsch, met éene beweging, zijn
voet op den nek van den eunuch. Om hem te toonen, dat hij, de Macedoniër, toch overwinnaar bleef. De eunuch bewoog zich niet: onder
Alexandros' voetdruk richtte zich zijn sfinxekop slechts langzaam
hooger en de oogen bleven fonkelend staren op in de oogen van
Alexandros, met een blik van vreemdste wellust.
Toen ging Bagoas voort:
- Want deze liefde is te vergeefs, nu gij reeds u erbarmingsvolhebt
betoond, 0 Koning.
- Spreek mij van haar, zeide Alexandros en zijn blik hief zich
hooger: hij zag de maan groot, winterfel rijzen achter de palmsilhouetten der verdere heuvelkling, de hangende bladeren gerafeld tegen de
starrenlucht.
De eunuch sprak met een stem, die was blank als het geheimvolle
maanlicht zelve.
- Onze vorsten groeiden eerst als kinderen met elkander op; zij
zijn broeder en zuster en zij zouden dus, volgens onze heilige zede,
huwen met elkander. Toen Dareios een knaap werd en Stateira op
bloeide, werden zij gescheiden: onze prins ontving zijn ridderlijke opvoeding in het knapen kamp, onze prinses werd groot gebracht in her
vrouwenvertrek. Maar zij hadden elkander altijd lief gehad en misten
elkander en kwijnden en bloeiden eerst samen op toen zij huwden. Ik
groeide mede met hen, 0 Heer, en was hun dienaar.
Alexandros luisterde, zijn voet zwaar op den nek van Bagoas.
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Spreek mij van haar, beval hij.
De eunuch ging door:
- Toen ik een knaap was, werd ik ontmand om eerst te dienen tot
speeltuig der prinsen, volgens o~e zede, en dan te zijn een der haremwachters. Omdat ik schoon was en bevallig, werd ik reeds vroeg
ontmand en groeide ik met de vorstelijke kinderen op ••••
- Spreek mij van haar, drong Alexandros en 2;Ïjn voet, op Bagoas'
nek, trapte.
- Wat 2;al ik u spreken van haar, Heer! Zij heeft Dareios lief
en uw liefde is te vergeefs, nu gij reeds u erbarmingsvol toondet••••
En waarom zoudt gij lief haar hebben? Zijn er niet••••
Hij fluisterde op.
- •••• Zijn er niet àndere genietingen en betooveringen in den harem
dier honderde wezens van wellust, die ze uitspinnen in haar leêge
verveelde hersenen, Heer en ze dan prangen in hare te leêge armen?
Weet ik u niet voor te voeren andere schepselen dan Stateira en
hare kuische dochterkens en die u zullen leeren andere genietingen
dan de weeûw van Mennon, die onwetende, u leerde? Schuilen er
niet in de schaduwen on2;er antieke paleÏ2:en de 2;Woele geheimen
van Semiramis.... Nebukadne2;ar en.... Sardanapalus? Glijden
de schimmen der antieke orgieën niet nog steeds langs deze wanden,
over deze terrassen, in dien maanstraal? On2;e prinsessen weten dat
met en 2;Ïen dat niet. Maar de anderen weten het en zien ze en bezielen de kille spoken tot nieuw gloeiend leven in hare brandende
armen. Ik weet het, Heer, en zie ze. Als ge het mij beveelt, roep ik
voor u op àl wat geweest is van zinneverrukking en van bemjmeling
in vroegere eeuwen, die over deze landen en steden streken. Van dit
Verleden lagen nooit in uw kille vaderland de gloeiende asschen,
Heer. Zeg mij u en uwen Vrienden te bereiden het ongedachte
festijn en gij zult het voor uw oogen en zinnen en ziel 2;Ïch zien
ontrollen.... in droom na droom ••••
- Morgen, zeide Alexandros.
- Het zij als gij beveelt, Heer.
- Dans nu voor mij, tot ik slaap ••••
Hij nam zijn voet weg van den nek van den eunuch en stond op,
loom en in zich voelende den damp van den wijn. Hij legde zich op
2;Ïjn breede bed, diep in de 2;331, in een hooge nis, tusschen twee
immense, gewiekte, manhoofdige, steenen stieren. Op het terras, in
den bJeeken glans, en tegen het nachteblauw van de lucht, waar
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de palmboomen ijl zwart zich tegen gebaarden, stond Bagoas.
Alexandros had dezer dagen, in Sidon, waar hij gehoord had van
Bagoas' kunst, den eunuch bevolen voor hem te dansen. Zoo zien
dansen had hij nooit. Hij zag hoe de eunuch zijn nauw gewaad van zich
liet vallen, een huls gelijk en naakt stond in den maneschijn,
blank en teêr gebouwd als een knaap. En de armen hief. En verzweefde op der teenen punt. En danste.
Van zijn bed zag Alexandros er heen. Zijne gedachten waren verWtrd. Hij dacht aan Issos en de zege er behaald. Hij dacht aan Tyros
en hoe lastig een beleg zoude zijn, zoo de gezanten, die morgen komen
zouden, niet gewillige onderwerping boden. Hij dacht aan Stateira en
hoe onbereikbaar zij was •••• Hij dacht aan Dareios, gevlucht en wiens
verblijfplaats verborgen bleef want geen Pers, zelfs onder folteringen,
had willen zeggen waar de Koning der Koningen toefde. Hij bedacht
of Dareios in het geheim zijn verspreide legermachten verzaämde. En
hij bedacht voor vele dingen op zijn hoede te moeten zijn.
Dan dacht hij aan zijn moeder, Olympias en aan de Slang en in de
na-bezwijmeling van den opwolkenden wijn dacht zijn trots zich wèl
te zijn de Zoon van Zeus •••• Het Orakel van Ammon in de Libysche
woestijn, waarheen hij gaan zoû, zoû het weldra bevestigen •••• En tusschen zijn warrende gedachten weefden zich de blanke arabesken van
het gindsche beweeg des dansenden eunuchs. Het was hem bedwelmend sierlij k en zalig omspinnend als met een doorzongen spinsel van
vreemde, witte tooverdraden. Want hij meende, neuriënd bewogen
des eunuchs lippen.
Alexandros' oogleden werden heel zwaar: zij vielen neêr; de slaap
scheen over zijn brauwen te glijden; hij strekte zich uit en zijn vuisten
balden zich •••• Tevens glimlachte hij •••• En hij fluisterde in zich:
- Stateira ••••
Onbereikbaar, onbereikbaar, was zij •••• zelfs hèm ••••
Toen fluisterde hij:
- Azië ••• .! Azië ••• .!
Vaster balden zijn vuisten. Die Vrouw zoû hem nooit zijn, hem,
Zoon van Zeus! Maar Azië wel! Azië zoû hem zijn!
Het zoû een troost zijn: de geheele wereld •••• voor die onbereikbare
Vrouw .... ! Hij sliep in.
Bagoas had het, dansend, bespied. Nu hij Alexandros slapende
wist, naderde hij op de teenen het bed: zijn eerst blankende, ranke
knapefiguur verschemerde in de diepe schaduw. Hij stond voor den
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slaper en zag op hem neêr. Hem dooden ••••? Neen, dat zoû te haastige
wraak zijn •••• Te haastige wraak op den overweldiger van Perzië•.••
Liever zoû hij Alexandros zien ondergaan, langzaam en jaren lang.
Gehaat had hij Dareios, Stateira, alle zijne vorsten, alles, iedereen,
Perzië, het leven •••• Het scheen hem, dat hij nu Perzië en zijne vorsten
en het leven zelve lief had. Eunuch, speeltuig, haremdienaar had hij
gehaat álles, dat hem dit gemaakt had: nu scheen hij, verteederd, dat
zelfde alles lief te hebben met een nieuw, hem vroeger nooit bewust
gevoel, dat hem vaderlandsliefde scheen •••• Bewust werd hij het zich
nu: hij had Perzië lief: zijn rijke land van palmbosschen, wijde woestijnen en antieke steden; hij had lief Babylon, Suza, de fabelschoone
zomerpaleizen van Persepolis, Pasargadai.... en hij vreesde, dat hij
hier, Alexandros, de drieste overweldiger, het á11es winnen zoû! Hij
had lief Dareios, zijn Koning: nooit zoû hij zeggen waar Dareios toefde; hij had Stateira lief, zijne koningin, die Ahura-Mazda gespaard
had zelfs in het haar dreigend geweld van den verfoeiden Macedoniër
en hij zoû zijn vorsten en zijn land verdedigen tegen die overweldiging,
hij zoû hen wreken op Alexandros.... Neen, niet met een haastigen
dolksteek, omdat het nu toch te laat was, omdat het Noodlot toch
wilde Perzië's ondergang, het wilde, omdat het te schoon was, te
bloeiend, te overbloeiend, te overrijp misschien als een vrucht gezwollen van zon en zware zwoelte •••• Niet met een dolksteek zoû hij zijn
land en zijn vorsten wreken: dat was ook niet voor zijn broeienden
aard. Hij zoû land en vorsten wreken in de allerlangzaamste wraak,
die te bedenken zoû zijn: hij zoû willen en bezweren en bidden, dat
deze overweldiger, die daar, half dronken, sliep, nooit meer zijn land
terug zoû zien, sterven zoû, niet in den strijd op het slagveld maar
ziek, op een bed, overweldigd door alles wat hij dacht zelve overweldigd te hebben, jong nog, uitgeleefd, uitgedroomd zijn wereldmachtdroom, zonder nakomelingschap aan wie na te laten zijne overweldiging••••
Zoo zoû hij, Bagoas, het willen; zoo zoû hij, Bagoas, het bezweren,
het bidden, het afbidden van Mithra, van Ahura-Mazda, de groote
goden.
Langzaam wendde hij zich van den slaper. Trad weêr uit op het
terras, greep bukkend snel zijn kleed van den grond •••• Als de laatdunkende hofbeambte, de verwijfde, weelderige, "tevens reeds zoo
machtige oppereunuch schreed hij nu, zich gegespt hebbende in het
nauwe, vrouwelijke sloopgewaad, den hoek van denpaleisvleugelom,
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de twee schildwachten langs, die, geleund op hun speren, hem wachtten, en slechts verbijsterd zijn schaduw hadden zien dansen, over de
maanblanke vloersteenplaten van het terras.
- De Koning slaapt, voegde hij den schildwachten onverschillig
laatdunkend toe en gleed henen, weg wiegende op zijn vrouwetred.
De beide argyraspiden zagen elkander bleek aan. Zij hadden de
~elfde gedachte. Het was alles als betooverd stil, over de slapende,
schaduw-donkere stad beneden, over de maan-belichte heuvelen
hier, over de maan-belichte zee daar ginds •••• Toen fluisterden de
beide mannen een snel woord tusschen elkanders monden. De een
begaf zich, den hoek om van waar de eunuch was gekomen, naar de
poort van Alexandros' slaapvertrek: de andere wachtte, zijn hart
klopte, onrustig fronsten zijn b·rauwen ••••
De eene argyraspide was aarzelend binnen getreden. Hij naderde,
spiedde uit naar zijn Koning: hij naderde nu geheel. •••
Toen zag hij, dat Alexandros sliep, den mond half ge-opend; toen
hoorde hij den rustig zwaren adem komen en gaan ••••
Op de teenen wendde hij zich, sloop weg, trad weêr uit in het licht.
En kwam terug bij zijn makker: glimlachend knikte hij geruststellend zijn helm kop heen en weêr, van neen •••• Niet dat, wat zij hadden
gevreesd.
Toen glimlachten zij beiden verlucht en fluisterden na, steunende
op hunne speren.

XVIII.
Alexandros, woedend~ de vuisten gebald, liep als een razende op en
neêr, in de groote, steenen-stierenzaal, terwijl Parmenion hem te vergeefs te bedaren trachtte en de Vrienden onderling, luidruchtig de
diepe, jonge stemmen, opgewonden hunne meeningen wisselden. De
gezanten van Tyros, onder wie de zoon des konings Azelmichos - de
koning zelve was een der bevelhebbers der Perzische vloot - waren
juist vertrokken, met in hun gebogen ruggen Alexandros' woedende
woorden en ballende vuistgedreig, met de gebaren van verontwaardiging en booze bliksemblikken zijner dicht om hem staande jeugdige
Vrienden en veldheeren.
Eerst hadden de gezanten Alexandros een gouden kroon geboden
en levensmiddelen beloofd voor zijn leger, dat buiten Sidon lag gekampeerd en dat de stad moeite had alleen te voeden. Het onderhoud
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was begonnen in wederzijdsch verzoenings-gezinde stemming. Alexdros had de kroon vriendelij k aan genomen, bewonderd en naast zich
op tafel geplaatst: naar waarde was geschat geworden de toezegging
van graan en vee. Toen had Alexandros den wensch ge-uit aan Herakles-Melkärth, den god, dien de Tyriërs vereerden boven alle andere
goden, te offeren in diens beroemden tempel binnen de stad, zoo als
het Orakel hem had bevolen. En de gezanten, aarzelend, hadden geantwoord, dat er nog een Herakles-tempel was te Palaityros, aan het
strand, maar dat geen vreemdeling ooit den god een offer gewijd had
in den tempel binnen de stad. Woedend had Alexandros uit geroepen:
- Omdat uw stad een eiland is en versterkt, minacht ge mijn voetvolk en ruiterij! Ik zal u weldra doen inzien, dat het geen onderscheid
maakt of gij vaste-land bewoont of niet: weet, dat ik uw stad zal
binnen trekken of haar bestormen zal!
Het was de eerste, groote teleurstelling, die hij ondervond gedurende zijn reeds anderhalfjarigen veldtocht. In zijn woede stiet hij de gebodene kroon van de tafel en vertrapte haar razend. Hij was wit, zijn
oogen puilden. Zijne Vrienden hadden nog nimmer hem zoo gezien.
Hij stiet Parmenion, die hem bedaren wilde van zich en omdat, stikkende van dit oogenblik machtelooze woede, hem de zaal benauwde,
stortte hij naar buiten, op het terras.
Hij schrikte eensklaps terug en zijn dolle woede viel als een zwaar
pak van hem af. Verbijsterd zag hij naar het lagere terras, dat geheel
zich lijnde aan de Zuidzijde tegen een woekering van gele rozen,
bloeiende trots den winter en zich wringende tusschen de eeuw-oude,
brokkelende balustrade, wier pilaren en antiek beeldhouwwerk nog
dagteekenden, als men beweerde, uit de tijden van Nebukadnezar.
Tegen de bloeiende roze ranken, die zich slingerden langs de steenen
trap, geleidende naar de vrouwevertrekken, zag hij Stateira, met hare
beide dochterkens en den kleinen Ochos. Eenige eunuchen en slavinnen teekenden hunne sierlijke silhouetten van Perzische dienvrouwen
en hovelingen af met een 'gratie, die Alexandros telkens weêr trof.
Maar zijn hart klopte hevig op omdat hij onverwachts Stateira ontmoette. Hij scheen haar eerst te willen ontwijken, de zaal weêr binnen
te gaan met dien onwillekeurigen schok achterwaarts; toen won hij
zich geheel terug en naderde haar •••• De Vrouwen groetten in hoofsch
beweeg volgens hare Oostersche zede: het was zoo golvend en sierlijk,
dat het niet anders was dan als de bries, die woelde in de rozeranken
en de bloembladeren dwarrelen deed. Toen Alexandros Stateira groet-
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te, verontschuldigde zij zich en beschuldigde de eunuchen, die haar
niet weêrhouden hadden te dwalen tot hier: zij had niet geweten, dat
de raadzaal hier hare poorten opende ....
- Dit oude paleis is verbijsterend groot, zeide Alexandros, dadelij k de koningin verontschuldigend.
Toen ging hij voort:
- Bemint gij het, als winterwoonplaats?
En omdat hij zag, dat zij bleek was en beefde, beval hij zelve den
eunuchen hunne mantels te spreiden over de steenen bank, dat zij
~itten kon.
En bleef voor haar staan, schoon dit geen hofzede was.
Zij zeide, schuchter gezeten;
- Ik bemin het zeer, Koning en zelfs meer dan het oude paleis te
Babylon al is dit ook nog ouder en grootscher .•.. Maar het liefst is mij
ons zomerpaleis te Persepolis. Er dolen niet de schimmen der doode
vorsten als te Babylon en hier: er zweven daar in de zalen, die wij bewonen, alléen nog slechts de herinneringen aan onze eigen gelukkige
dagen ....
Er was zulk een weemoed in hare even snikbrekende stem, dat hij
verteederde en haar in zijn handen had heen willen dragen naar Persepolis en het paleis, dat zij zoo betreurde. Hij dorst haar niet zeggen
den naam van Dareios en bijna onhandig stond hij nu daar, de handen
hulpeloos, in een vaag gebaar.
- Ik vroeg dit, zeide hij; omdat ik vertrek om voor Tyros het beleg
te slaan, mijn koningin, en dat ik meende u en de andere Vrouwen
voor te stellen den winter hier, in Sidon, te blijven, waar gij veilig en
gerieflijk zijt.
En zijn oogen dwaalden bekoord af naar de achter gebleven jonge
prinsesjes, die weêrhielden het broêrtje op Alexandros toe te loopen.
Maar zich bevrijdend liep het kind op den Koning toe en keek liefkoozend op om hem te omhelzen.
- Wat zijn zij allen bevallig, sierlij k en zooteederfijn, zooteederfijnf
dacht Alexandros terwijl hij zich bukte en den arm sloeg om het kind.
- Weet ge waar mijn vader is, Iskander? vroeg de knaap.
- Vergeef hem, Heer! schrikte Stateira.
Alexandros lachte.
- Hij vraagt het mij! zeide hij. Maar zeggen zal het geen Pers!
Neen, mijn kleine prins, ik weet niet waar uw vader is. Maar ik hoop,
dat uw moeder hier blijven wij, te Sidon.
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- Zoo als gij beveelt, Heer •••• ~eide Stateira.
- Zoo als het u goed ~al %ijn •.•• Is Tyros aan ons, dan ga ik verder ••
Naar Egypte .•.•
- Zoo ver, Heer?! Wat ~al van ons, ongelukkige Vrouwen, dan
worden!
- Gij ~u1t ge-eerd worden en gediend, naar uwe waardigheden,
ver~ekerde Alexandros.
Maar Stateira klaagde:
- Wij ~u1len heel eeDZl3D1 ~ijn, wij gevangene Vrouwen, Heer!
Droevigste gedachten, helaas, ~ullen mijne moeder, mij, mijne doehter kens bestormen omdat gij Dareios overwont, ~oo als het de goden
behaagde en tevens ~u1len wij den troost ontberen, dien ons de Overwinnaar bracht!
Zij ~at voor hem, wrong de teêre handjes en weende. Toen ~eide hij
en ~ijne stem dempte ~ich in teedersten klank:
- Stateira, hoop op de Toekomst. Wie weet .•.• als ik terug uit
Egypte kom, waar het heilige Orakel mij ~ekerheid W hebben gegeven of ik Zeus' ~oon ben of••.• Filippos' ~oon, ~ullen wellicht de dagen
in vreugde en schoonheid den nieuwen ~omer toe bloeien, dien gij
~u1t vieren in uw bemind paleis te Persepolis.
- Alleen, alleen!? klaagde %ij, vroeg ~ij, overwonnen door hare
durende smart.
- Wie weet, wie weet, suste hij, troostend. Zoû Dareios ~ich niet
met mij ver~oenen ..••?
Hij meende: ~ich hem gewonnen geven. Maar dit ~eide hij niet en
evenmin, dat hij ~elve dan terug ~oû ~ijn en haar weder zien .••• En hij
wist ~elve niet wat hij hoopte. Maar om alle de~e dingen bleef ~ij voor
hem onbereikbaar en wist hij alleen, dat hij haar, geheel stil in %ich
en heimelijk, beminde als hij niet geweten had, dat mogelijk kon ~ijn
in menschenhart, dat ~ich trotsch wel eens godenhart waande: hij had
haar ~elve godin willen doen %ijn op een gouden troon tusschen de
sterren.
Maar %ijn woord had haar zeer ontroerd. De Toekomst, die hij
v60r haar tooverde .... de ~omer, Dareios, Persepolis ....! Het doorsehokte haar hevig en bijna met blijdschap, ~oodat %ij een kreet slaakte,
half snik, half juiching en de armen beurde •••• naar hèm, naar het Vi~ioen? ••• en toen, half rij~ende, de handen klampte, om voor hem op
de knieën te vallen. En ~oo vallende, voor hij het verhinderen kon en
haar beuren, bemjmde ~ij, in hare lijdendheid, met haar Oriëntali-
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liesch abrikozengezichtje, oogen luikende, tegen zijn knieën en bleef
zoo, terwijl hij, zich bukkende, de handen onder hare armen gleed om
haar te steunen. En zoo lág zij eén oogenblik tegen hem en in zijne
handen. De aanvoeling van hare zachte wang tegen zijn koude knie,
van hare slepende hand over zijn bevenden voet, van zijn ontroerde
handen bijna tegen haar boezem, doorgolfde hem met smeltende, nooit
gedroomde gelukzaligheid, terwijl hij de eunuchen en vrouwen wenkte en de jonge prinsesjes toe liepen. Zij hieven haar voor hem op en de
droom was uit.
- Brengt uwe moeder binnen, beval hij zacht. En draalt niet de
artsenij-meesters te roepen.
Maar hare bezwijming duurde slechts even. In de armen harer
dochterkens kwam zij geheel tot zich en staande, gesteund, wendde
zij het hoofd naar achteren, als om hem te groeten, dankbaar en toegenegen. Juist omhelsde hij den kleinen Ochos tot afscheid want hij
zeide den knaap, dat hij Iskander wellicht in lange tijden niet zien
zoû .... Hij ving haar groet en blik op en geheel zijn ûe1 blceide vol van
de zaligheid dier schoon zoete groep, die zich nu van hem verwijderde
en wier beweging en golving hem altijd, altijd weêr trof met een bizonder geluk en met wijding.
En eensklaps gevoelde hij - even zeker als hij soms gevoelde, dat
hij den veldslag zou winnen - dat hij haar nimmer meer zien zoû ....
in haar beminde oogen ....
En bleef hij staan en staren, hulpeloos, bijna onhandig, terwijl de
Vrienden uit traden om hem te zoeken. Hefaistion, Kleitos, Filotas,
Krateros, om met Parmenion te beraadslagen over de lastige dingen
van Tyros.
Wordt vervolgd.
LOUIS COUPERUS.
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HET CONFLICT
Fragment uit den Roman: "Judith van Estens donkere jaren".l)
"Je brief, lieveling, geeft uiting aan groot, in eenzaamheid opgedreven verlangen. Het dankt zijn ontstaan aan een reeks kleine teleurstellingen, die in een verhouding als de onze niet zijn te vermijden.
Het lijkt je koel misschien, dit begin. Maar ik wil zuiverheid van
begrijpen tusschen ons en dus moet alles worden geweerd, wat troebelheid brengen kon.
Als wij onze verhouding maakten tot een uiterlij k-geregelde. tot
een van iederen dag, zou je, naar mijn besef, daardoor een reeks teleurstellingen moeten doorloopen, zonder hevig-opvlammend verlangen aan het einde .•..
Hebben wij niet van het begin af gezien, dat wij ons vrij moesten
houden van den verlammenden, dagelijkschen sleur? Hebben wij de
herhaalde scheidingen niet begrepen als noodwendig, als stimuleerend? En zouden wij dit alles nu opgeven?
0, ik sta niet koel tegenover de opdrift van verlangen in je. Ik doorvoel haar volkomen. Ik wil alleen waarschuwen tegen roekeloosheid.
Want het ware toch roekeloos, het nu-bereikte op het spel te zetten? ••
En het is daarom, lieveling, dat ik je brief enkel beschouwen wil als
een pracht uiting van hartstocht •• :'
Judith vouwde en hervouwde het papier tusschen haar vingers. Ze
was de eerste oogenblikken na het lezen verward en wist niet of de
brief haar teleurstelling bracht dan wel juist hetgeen ze naar haar aanvoelingen van de laatste dagen had verwacht. Doch toen vbelde zij
weer met welk een groote warmte en welk een innigheid van overgave
zij geschreven had en een scherpe pijn doorschoot haar. Het was of hij
in dien brief enkel hààr gevoelens ontleedde en zorgvuldig zweeg over
de zijne. En versterkt keerde in haar het beseffen, dat ze ook dien
avond van zijn bezoek had gekend: ze scheen weer in contact met dien
"ander", die hij was en toch niet was ••••
I) Deze roman verschijnt dit voorjaar bij Nijgh &: Van Ditmar's Uitgeversmaatschappij te Rotterdam.
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Judith had het gas uitgedraaid en één kaars van den wandluchter
ontstoken. Bij den haard was het donker-schemerig en ze zat diepgedoken in haar stoel. Ze hoorde enkel het stille smeulen der kolen,
die soms even verschoven en dan een zwakken gloor afgaven. Van uit
het huis kwamen geen geluiden tot haar en allengs voelde ze zich gevangen in den ban der stilte. Ze sloot de oogen en poogde zich - met
verdringing van al wat hinderde - weer in te leven in zijn eigenlij ke
sfeer, verwachtend dat het louterend liefde gevoel dan weer in haar
%ou opstroomen. Ze kon echter de innerlijke weerstrevingen niet verwinnen en brandende spijttranen drongen achter haar oogleden op.
"Je brief enkel beschouwen als een prachtuiting van hartstocht." De
woorden bleven haar kwellen. Was daarmede niet gezegd, dat hij haar
liefde, haar groote alomvattende liefde niet verstond? Hoe kon hij
spreken over hindernissen, over dagelijkschen sleur, over roekeloosheid? Wist hij niet, hoe haar éénig verlangen uitging naar hem?
Hadden niet al hun ontmoetingen ertoe geleid, dat ze steeds heviger
was gaan verlangen aldoor bij hem te zijn. Hoefde ze na te denken
over de gevolgen, die dit hebben kon met de zekerheid van haar liefde
in zich? Hoe moest ze hem dit toch doen begrijpen; wàt hem schrijven
of hem zeggen, dat hij het voelde en dóórvoelde? Ze was overeind
gaan zitten; haar blik werd getrokken naar de goudige gloedsfeer van
de kaars. Een vreemde pijn beving haar. Duidelijk wist ze, dat haar
steeds iets in hem was ontgaan. Haar aanvoeling van de eerste ontmoeting keerde. Toen had ze het beseft als iets onechts onder al zijn
handelen. Was het thans niet, of ze zich aan hem opdrong. Of wilde
ieder van beiden iets anders, begon er een innerlij ke botsing? Judith
kwam niet tot een uitkomst. Rusteloos bewoog zich haar gevoelstasten, doch telkens in andere richting ....
Eenige dagen vergingen en de brief was nog altijd onbeantwoord
gebleven. Bij het terugzien op de voorbije dagen leek het haar, of ze
die in een soort innerlijke verdoofdheid doorleefd had. Toch scheen
haar teleurstelling het scherpe verloren te hebben en heur verlangen
naar hem hernam zijn macht. Reeds wist ze niet meer terug te zullen
schrijven, doch Zaterdags zelf te zullen gaan. Ze wilde klaarheid. Ze
zou trachten hem alles af te vragen, wat dan in haar opwelde en hem
éénmaal nog zonder terughouding haar verlangen te belijden. Ze kón
immers niet anders. Hij was toch hij en waarom zou ze zich zelf langer
afpijnigen met dingen, die alleen door hem of althans samen met hem
konden opgelost worden. Hoe meer ze zich hiervan doordrong, des te
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veer krachtiger voelde ze zich opleven. Het was ver keerd van haar geweest, zich over te geven aan zelfkwelling, die immers altijd nutteloos
was.
De Zaterdag kwam. De paar laatste dagen waren onwezenlijk-snel
vergleden, als waardeloos gemaakt door het vooruit richten van haar
diepere aandacht. Het was een weinig winderige Maartdag, grauw van
regendreiging, die deed verlangert naar koesterende kamerintimiteit.
Judith was niet regelrecht van het Hofplein naar zijn huis gegaan,
met het vaag besef daardoor een teleurstelling als die van de vorige
maal te ondervangen. Ze had echter niet langer dan een half uur
kunnen rondloopen. De straatdrukte verveelde en vermoeide haar.
Er scheen iets vaals te liggen over de gezichten der voorbijgangers.
dat zich aan haar dreigde mede te deelen. Delorme zat aan het raam te
lezen. Hij keek niet onmiddellij k en ze zag zijn neergewende, kil-overglansde gezicht. Eerst toen zij halverwege het vertrek was, hief hij het
hoofd op en een oogenblik staarde zij aan tegen zijn koel uitdrukkingsloos gelaatsmasker. Een ongekende rilling liep haar langs den rug.
Doch toen zijn oogen zich verzachtten en hij den glimlach om zijn
mond deed opschijnen, terwijl hij uitnoodigend op haar toekwam
zwond haar teleurstelling.
"Dag'" zei ze enkel onder het handedrukken, doch ze hoorde na
hoe diep-warm haar dit enkele woord was ontvloden. En toegevend
aan den éénen, aloverstuwenden drang boog ze knellend de armen om
zijn hals, drukte zijn hoofd tot haar schouder neer en kuste hem haast
gulzig-heftig, met onderdrukte kreuning.
Toen ze zich van hem losmaakte, liet Delorme vaag-streelendzijn
hand afglijden langs haar hals en rug.
"Ik wachtte je," zei hij, tegelijk teeder en afwezig, als ging het
slechts ten deele hem aan.
Judith zocht zijn oogen en hun blikken doorpeilden elkaar even,
echter zonder uitkomst.
"Ben je koud," vroeg Delorme toen. Judith schudde het hoofd. Hij
bracht eelt tweeden stoel bij het raam en schoof den zijnen wat naar
achter. Een guéridon plaatste hij ter zijde en schonk ongevraagd thee.
Zij wilde geen cigaret en hij drong niet aan. Ze zaten tegenover elkaar
in het ontluisterende wintermiddaglicht en een kilheid van stilte hing
tusschen hen. Judith voelde het wachtende aan zijn houding en dit
maakte haar nerveus. Ze drukte de handen tegen de stoelleuning om
de bevingen, die haar doorliepen, niet te toonen. Haar blik dwaalde den
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tuin in, echter zonder te zien. Haar oog bleef eindelij k rusten op zijn
gelaat en ze kon opeens den indruk niet van zich afzetten, dat hij haar
koud-ontledend opnam, terwijl zijn glimlach en verzachte blik enkel
dienden om dit te verbergen. Tegelijk pijnde het haar, die gedachte
niet te kunnen weren.
Delorme zag de smarttrekking, die haar mondhoeken veranderde.
"Altijd nog de teleurstellingen?" begon hij.
Judith schudde ontkennend. Haar blikken glipten weg van zijn gezicht. Heviger trilden haar handen.
"Ik zag den ander in je, die je bent en toch niet bent ...:'
Het nahooren van de woorden deed haar samenkrimpen en ze dorst
niet opzien. Spijt drong op, schoon niet sterk genoeg om haar het gezegde te doen herroepen.
Delorme keek neer op Judiths gebogen gestalte met bijna hooghartige koelheid. Flits-snel werden de feiten in zijn geest samengebracht: het uitblijven van antwoord op zijn ontwijkenden brief, haar
speurend binnenkomen, de even-opgevlaagde hartstochtelij kheid, de
inzinking daarna en nu deze vlijmscherpe beoordeeling.... Er kon
maar één verklaring zijn: ze had doorzien.
"Die ander is de eigenlij ke ••.• " Zijn toon was rustig en geheel vrij
van zelfspot.
Met een ruk kwam Judith overeind. Haar oogen waren diep-verdonkerd van smart en wrang verwrong zich haar mond. Dadelijk besefte Delarme het voorbarige van zijn conclusie. Het was misschien
enkel een aanvoeling in haar geweest. Toch wilde hij niets zeggen om
den indruk van zijn antwoord te verzwakken. Wat nu wel volgen 2;OU,
moest toch eens komen. Waartoe uitstel?
"Waarom heb je mij zoo geschreven?" vroeg Judith met schreiensdrang in de keel.
Noch haar toon, noch het abrupte van de vraag ontroerden hem.
Toch gaf hij zich over aan nadenken. De vraag was eenmaal gesteld.
Hij wilde voor zichzelf het dieper antwoord weten. Was het een laatste
poging geweest om haar te leiden naar zijn verlangens? Of reeds niet
eens meer. Wist hij al wel, dat de herhaling van het vroeger gezegde
thans geen effect meer kon hebben. En was het hem er louter om te
doen geweest haar te toonen, dat hij niet veranderde en er dus van hem
niet méér te verwachten viel, dan hij steeds had beloofd; waaronder
de stille triomf lag, dat ook zij hem niet meer had kunnen ontlokken?
Er hieven zich geen gedachtevragen meer na de laatste formuleering.
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"Er staat in mijn brief niets, wat ik je ook vroeger niet gezegd
heb ......
"Maar toch nooit zoo, zóó ...... Judith kon geen woord vinden, dat
bevredigend haar aandoening weergaf. De10rme vulde den zin niet
aan. "Ik had iets héél anders verwacht. Het was zoo koud ••• :' Nog
zweeg Delorme en het hinderde Judith, dat ze hem nu lastig viel met
klachten en verwijt. Toch kon ze niet anders. Hij bleef ook zoo stug.
Onder alles door wist ze: als hij maar even was als vroeger, zou ze zich
ook weer kunnen verwinnen en moest vanzelf de verstroeving wijken.
Nu leek het wel of alles noode1oos pijnlijk werd gemaakt.
Delorme begon een uitleg. Hij sprak bedachtzaam, soms haast teeder •
Hij herhaalde, wat in den brief was gezegd, verscherpte nog zijn woorden over het gevaar van den dagelij kschen sleur en vroeg zich onderwijl af of ze hem thans zou weerspreken of brengen tot een fijner ontleding.
In Judith kroop onstemming op. Ze werd sterk herinnerd aan hun
eerste ontmoeting. Zooals hij nu sprak tegen haar, zoo had hij tegen
haar zwager en zuster gesproken. Zij keek hem aan, terwijl hij doorpraatte en in het reeds vergrauwende middaglicht bleek gebaarde. Hij
had opgehouden en verkillende stilte zonk weer tusschen hen. Opnieuw besefte ze, dat zijn houding de verkilling teweegbracht ••••
De schemer zette opeens door en Delorme ging sluiten. Hij ontstak
veel licht : kaarsen aan den wand en op den schoorsteen en een paar
lampen. Judith's aandacht werd hierdoor bizonder geraakt en ze vroeg
zich af, wat daarmede zijn bedoeling was. Toen ze tegenover hem zat
bij den haard sprak ze het uit: "Waarom zooveellicht?"
"Klaarheid," zei hij enkel, terwijl een korte, sterke gloed in zijn
oogen leefde. Daarna was het, of hij wachtte ••.• Judith begreep en dit
enkele, koel-scherpe woord gaf haar opeens de wilsaandrift zich nu
uit te zeggen.
"Wij doen als vreemden vandaag. Het is of wij spelen met elkaar .....
begon ze.
"Menschen blijven elkaar eeuwig vreemd. Daarom is de liefde
enkel een spel:'
Fel voelde ze hoe zijn oppervlakkig paradoxaal wederwoord wanklonk tegen haar smartuiting.
"Geloof je dan niet aan de liefde?" vroeg ze met trillende lippen.
Nog wist hij de diepere bedoeling van haar vraag te ontwijken.
"Gelooven is voor velen een hopen op het onmogelijke. Dit kan
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misschien zoover worden opgedreven, dat het ondenkbare beleving
schijnt. Das Unzu1ängliche •••• hier wird's Ereignis."
Judith kon zich niet verdiepen in den gedachte-inhoud van zijn gezegde. Zij hoorde enkel het koele, het ontledende van zijn antwoord.
"Het heeft mij zoo'n pijn gedaan, dat je enkel schreef over de bezwaren. Ik kan niet met je meevoelen, dat wij zoo bang moeten wezen
voor den sleur. Het is toch niet onnatuurlijk te verlangen naar dengeen van wien je houdt •••• Natuurlijk kan niet iederen dag een feest
van hartstocht wezen, maar er is toch nog zooveel buiten dat. Hoe is
het tenslotte mogelijk voluit elkaar lief te hebben, als je telkens gescheiden wordt. Ik kán mij niet genoeg geven in die enkele ontmoetingen. Ik voel mij niet bevredigd door die weinige uren ••.• In 't begin
probeerde ik mij eraan te wennen. Nu gaat het niet meer, ik kàn het
niet meer .... Nooit kun je uitpraten, als er iets is, alles moet uitgesteld
worden. En tot zoolang blijf je alleen, nemen de dingen grooter afmeting aan. Liefhebben is toch elkaar zoeken en wij schijnen elkaar te
ontwijken. Hoe kàn er dan een innigen band gevormd worden, als wij
telkens weer vervt eemding tusschen ons stellen •••• Ik héb je dat niet
geschreven in een opwelling. Het is niet maar alleen een opwelling
van hartstocht. Het is, wat ik al ster ker ben gaan gevoelen. Ik kan mij
er niet meer aan onttrekken. Ik zou het ook niet willen. En je kunt
het óók niet willen. Je wilt toch weten, dat ik van jou ben, enkel en
alleen, héélemaal van jou? Dan moet je toch hetzelfde voelen als ik,
dan moet je toch verlangen, dat ik voor altijd bij je kom •••• Kon ik het
maar eenmaal eens zeggen, wat je bent voor me. Als je dat maar even
eens voelde, zooals ik het voel. Wanneer ik alleen ben soms en ik denk
aan je dan •••• dan denk ik mij heelemaal weg in je. Dan besta ik zelf niet
meer. Ik ben jou. En toch voel ik mij nog leven. Maar als binnenin
jou wezen. Zie je, dat is het •••• En dat wou ik op je overdragen. Dat
wou ik je doen ondervinden. Begrijp je me: ik wou je doen voelen, dat
ik alleen maar bestaansreden heb door jou, om jou••.•
Ze brak af, hijgende. Ze voelde zich heftig doortrild. Een vochtig
floers deinde haar voor de oogen. Vreemde onmacht hield haar neer,
terwijl ze toch besefte nu te moeten opstaan om zich in zijn armen te
werpen. Doch reeds hoorde zij, hoe hij begon te spreken.
"Luister eens, Judith, ik kon mij door je woorden laten meesleepen •••• " Zijn koelheid trof haar als een slag. Ze rechtte zich en haar
eerst nog onzekere blik hechtte zich strak aan zijn gelaat. Een angstig
vermoeden hield haar in beklemming.
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"Ik moet het anders zeggen, ging hij door met een nuance van teederheid in zijn toon, die ze thans als schrijnend-valsch besefte, wij
zouden ons door ons gevoel kunnen laten meesleepen. De gevolgen
konden niet uitblijven. Wij zijn geen twee menschen, die elkaar dagin, dag-uit verdragen kunnen."
"Heb je dan nooit naar mij verlangd, zooals ik naar jou?" Delorme
voelde zijn betoog onderbroken en voorzag, dat ze al scherper kervende vragen zou stellen. Een verstilling kwam over hem. Zij toonde
thans het diepste van haar gevoelswezen. Ze verborg niets en moest
het onwaarachtige gevoelen van iedere aangenomen houding. Waarom z6u hij niet antwoorden naar zijn eigenlijk besef? Als de botsing
toch komen moest, waarom dan niet zoo zuiver mogelij k. En bleef
niet de mogelijkheid, dat zij, wanneer ze zijn ware wezen en zijn verlangens kende, toch zich zou willen opofferen om hém bevrediging te
schenken? De gedachte vergleed even snel als ze zich opdeed. De
ééne, onmiskenbare melancolie begon hem te doortrekken ••..
"Ik kan daarop geen zuiver antwoord geven. Mijn verlangen zijn
zoo anders dan de jouwe••. ."
Het was Judith, of zich gedachten in haar hoofd vormden, buiten
haar eigenlij k wezen om, of ze genadeloos gedwongen werd vragen te
stellen, waarop ze het antwoord z66 bang verbeidde, dat zij ze telkens
wou herroepen ••••
"Zou jij niet willen, dat ik voor altijd bij je was?"
"Het kàn niet ..• ."
"Om jou niet? ..
"Je zoudt dagelijks in mij teleurgesteld worden." De ondertoon van
droefheid in zijn stem trof haar• Waren er wellicht uiterlij ke redenen?
"Je wilt het dus wel?"
uNiet zooals jij."
Haar blik brak. Even zat zij, ineengekrompen, zonder gedachteuitkomst, enkel smart-bewust.
Eindelijk kon ze weer spreken.
"Hoe zou ik in je teleurgesteld kunnen worden?" Ze hoorde zelf
het moedeloos-matte van haar toon.
"Zooals je het nu bent:'
Judith poogde zich aan het neerdrukkend besef te ontworstelen.
"Dat was enkel, omdat je zei•••:'
"Wat ik nu gezegd heb, zou je voortdurend voelen:'
"Hou je dan niet van me?" Als een kreet van pijn ontvlood haar de

HET CONFLICT

185

vraag en Delorme zag haar smartelij k-peilende oogen op :ich gevestigd.
"Niet :ooals je van mij verlangt ......
Judith voelde hoe haar oogen :ich verwijdden. Besefte hij alles dan
als een verlangen, een eisch van hili? Weer dat ontwijkende. Wat was
het toch, dat haar bleef ontgaan in hem? Toen moest:e weer denken
aan de uren hier met hem doorleefd. Had hij :ich daarin niet even
absoluut gegeven als ûj :elf? En nu toch dit •...
"Waarom niet?tt
"Niemand kan de gren:en van ûjn we:en overschrijden."
"Kun je dan niet liefhebben?" Hij merkte dat verwondering alle
andere aandoeningen in haar overdekte.
"Misschien niet. tt
Het was g~egd. Haar geûcht werd een oogenblik :00 grauw van
bleekheid, dat een huivering door hem opschoot. En nauwelijks kon
hij het starre verdragen van haar hopeloo:en blik. Tot een driftige blos
door haar wangen omhoog schichtte en een vreemde gloed uit haar
oogen begon te schijnen.
"Maar toen ..•• in de uren die wij hier, in al die uren •... wat heb je
dan •••• hoe kon je ...• was dat dan niet echt •..• Alles geforceerd of.•. ."
Haar stem was :onder gevoelsklank. Haar spreken leek een hulpeloos
tasten.
"Het was echt. Maar alleen .•.. :oolang het uur duurde •.•. Dat heb
ik je immers steeds ge:egd."
"Dus als ik wegging, was je mij vergeten .••. Terwijl er voor mij
niets veranderde, alles, alles voortduurde, was het voor jou afgeloopen. Het kon later weer beginnen ..•• of niet beginnen." Ze sprak stil,
als voor :ich:elf, met schrijnenden ondertoon. Opeens zag hij haar
we:en veranderen. Het was of de smart opgolfde door haar borst en :e
die onderging als een benauwing. Ze perste de handpalmen tegen de
stoelleuningen. Eindelijk ontwrong de klacht :ich aan haar keel.
"En ik, die je alles wou geven. Die heelemaal voor je wilde leven.
Die me wegdacht in jou, terwijl jij enkel als, als •••• 0, god, g6d, hoe
kon je het, hoe is het mogelijk?"
"Zoo is het leven van een hyperbewuste".
Ze keek hem aan, bijna in verwildering. Zijn ge:egde drong niet
door tot haar gevoelsinnerlijk en toch begreep :e, dat hij :ich nu voor
haar ontraadseld had. Eén smarteloos oogenblik zat :e :00, terwijl
stilte haar kolkend leek te omsluiten. Toen hoorde ze weer ûjn nu kilvreemd aandoende stem, die uitleg gaf, al maar uitleg gaf•.•• De woor-
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den gleden langs haar heen, terwijl een allengs bitterder wordende teleurstelling haar vervulde.
"Ons wezenverschil is té groot. Wij moesten botsen. Jij wilt, dat de
liefde je leven geheel doordrenken zal. Ik weet enkel in schaarsche
oogenblikken te kunnen beminnen. Ik wil het uur. Niet meer •Jij alles:
alle uren als een eindeloo2:e keten ...."
"Heb je dat van het begin af geweten?" Het navoelen van de scherpte, waarmede ze hem opeens in de rede viel, deed brandende tranen in
haar oogen springen.
"Ik vermoedde het. Later pas wist ik het •••• "
"Je zou dus maar door zijn gegaan?"
Hij aarzelde en in die aarzeling voelde zij zijn ware antwoord. Ze
wist zich plotseling weerloos van ellende. Eén gedachte slechts bleef
heerschen: het was alles vergeefsch, ik ben zijn speelbal geweest ....
zijn speelbal ....
"Er wordt altijd doorgegaan, tot vanzelf het einde komt .... "
Zijn gezegde kwam eerst na een tijd tot haar bewustzijn. Het verscherpte enkel haar ellende-besef. En deed haar een wederwoord
vinden, waarin even haar smart-en-bitterheid zich ontlaadden:
"Dus is het spel uit."
"Ons spel is uit:' Het scheen haar een grauwe fluistering. die het
noodlot beteekende.
Delorme merkte tot een hooge, cerebrale spanning te zijn geraakt.
Hij besefte de botsing als puur en noodwendig. Hij wist zich te hebben
uitgesproken als in zelfbelijdenis. Geen oogenblik onderschatte hij de
fnuikende teleurstelling, die haar daardoor was bereid. Dit kon
immers niet anders. En reeds ging hij zich interesseeren voor de
vraag, hoe zij thans den wrok tegen hem verwinnen zou: in ontspanntnde droefenis of eerst in het uitgeputte zwijgen na striemende verwijten. Of zou ze kunnen volharden in hooghartig zelfbedwang en
heengaan? Hij voelde geen smeeking meer van haar te moeten verwachten. Het was of ze in de starre stilte, die duurde na zijn laatste bevestigen, thans volkomen elkaars kracht maten. Hij mocht zich niet
meer laten verleiden tot het geven van uitleg. Tenzij daardoor een
dieper zelfbesef kon worden bereikt. Terwijl hij het dacht, merkte hij
dit al benaderd te hebben. Hij had haar zijn overbewustheid beleden.
Doch in die belijdenis lag tevens een verlossing. En sterker dan te
voren voelde hij den weemoed, den onontleedbaren weemoed, die
altijd steeg in hem als na voleinde zelfontrafeling zijn denken rustte.
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Tot hij zich begon af te vragen, of hij haar dien weemoed niet toonen
moest, in woord of houding....
Judith staarde op haar saamgekrampte handen. Ze wist, dat haar
begrip het gebeurde niet kon omvatten nog of verwerken. Ze voelde
zich gebroken en toch genoopt tot verzet, zonder te weten waartegen.
Smart en schaamte schenen in elkaar over te gaan en ze doorleed
pijnen, die geen naam hadden. Soms was het haar of ze van zichzelf
vervreemd werd. Eindelijk begon het besef door te dringen, dat ze
iets doen moest of iets zeggen. Of weggaan. Wat hielpen wóórden!
Ze keek op, haar blik leek langs hem af te vallen. Weer begon stilte.
"Ik ga weg," zei ze eindelijk, dof als in droomdwang.
"Ja, Judith." In zijn toon klonk weemoed door, zooals hij gewild
had. Het raakte haar aandacht oppervlakkig en deed haar even weifelen. Toen stond ze op, strammig, vreezend te zullen wankelen. Ook
hij had zich verheven en voor het laatst doorpeilden ze elkanders
oogen. Rauwer pijnend voelde ze, dat er géén liefde was in zijn blik.
Hij speurde enkel. Onbewogen wachtte hij, tot ze weg zou zijn. En
plotseling, in één impuls, die een siddering opjoeg door haar leden,
brak zij den ban der blikken en vluchtte van hem met een gebroken
groetgebaar • Bij de deur moest ze nog de neiging tot omzien bedwingen, dan was ze in de gang, alleen in de kilte. Onhandig van gejaagdheid rukte ze haar kleeren van den kapstok, schoot ze schichtig aan.
Ze bezeerde haar vingertoppen aan de koperen haakketting, die de
zware deur afsloot. Eindelij k hoorde ze achter zich den doffen smak
en begon te loopen, driftig nog, in het vlucht besef.•••
Delorme was blijven staan met strak vooruit-gerichten blik. Hij
wachtte op den slag der deur • Toen de echo in de gang was vertrild
schokte hij kort en pijnlijk met de schouders. Hij hield een snelle,
scherpe zelfberechting. Het was het oude: hij had haar moeten laten
ontglippen. Het deed pijn, kon hij zich nu bekennen. Maar wat zij
hem had willen geven, haar al-omvangende liefde, zou een voortdurend warm openstellen van zijn gansche wezen vereischt hebben, wat
zijn koele opperbewustheid niet toeliet .•.. Hij kon hoogstens het verlangen in zich voelen voorbijgaan. De doorfeeste uren werden herinnering nu en enkel in de vurigheid van zijn beeldingsdrift vermocht
hij ze te doen herleven. Hij zag zich gebogen over de blankheid van
het papier, dat hij vulde met de teekens van zijn schrift. En hij voelde
zich weer beeldhouwen met de taal om het inwezen te vatten van wat
hij doorleefde of had willen doorleven.... Het bracht hem niet als
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anders de stilte van bevrediging. Nog bond zij hem. Waarom had zij,
zij !fiet de uitzondering kunnen zijn. Moest zij vluchten voor hem als
de anderen? Hij gaf zich geen onmiddellijk antwoord. Slechts hief
zich ten laatste de afsluitende gedachte: ik heb haar kunnen wonden
tot het uiterste, "ik k6n haar laten weggaan, dus moest het zoo. Maar
toch bleef hij haar vlucht als een nederlaag voor zichzelf beseffen ••••
Judith verleefde den Zondag in een warreling van aandoeningen,
die haar afmatten, doch geen uitkomst brachten. Nu eens doorvoelde
ze volkomen het noodwendige van de botsing en de gevolgde scheiding. Dan weer verweet ze zich haar eigen houdingloosheid en de laffe
wijze, waarop ze alles had afgebroken. Ze kon het zich dan niet meer
begrijpen, dat ze ten laatste zoo duldend-stil was geworden onder zijn
woorden en te verslagen om hem nog de macht van haar liefde te doen
gevoelen. Er waren uren, waarin ze de verhouding nabe1eefde van het
begin tot het einde om te geraken in een star, uitkomstloos peinzen.
Ze besefte het hopeloos-harde van zijn koelheid en haar onmacht
daartegenover. In uren van hartstocht had hij haar tot zich toegelaten,
maar een levensgezellin mocht ze hem niet zijn •••• Vlagen van opstandigheid ontrukten haar dan weer aan die gepeinzen. Was het niet alles
hààr schuld. Had ze zich niet te roekeloos-snel aan hem weggegeven?
Was hij niet een van de mannen, die eerst fel moeten begeeren. Had
zij niet al haar macht moeten aanwenden om hem te boeien. Ze dacht
aan het laatste uur van hun samen zijn: de enkele als tooneelmatigpreciese woorden, die tusschen hen waren gewisseld en dan telkens
het invallen van vreemde, onwezenlijke stiltes. Had ze niet aangevoeld
onder alles door, dat hij toen méér van haar verwachtte. Was dat niet
het moment geweest om hem te binden, door hem de macht van haar
liefde te bewijzen. Lag daarin niet haar verzuim? Hoe kon ze toch zoo
ingeschuchterd tegenover hem zitten! Maar dan doorschoot haar weer
de herinnering aan haar hartstochtelij ke uitzegging, die vooraf was gegaan. En aan zijn antwoord, zijn fnuikend gezegde: ik kon mij door je
woorden laten meesleepen.... Ze drukte de handpalmen tegen de van
schaamte bran dende wangen en voelde haar oogbollen prikkend
gloeien. Heftig worstelde ze tegen het gevoel van vernedering, dat
haar dreigde te overheerschen. Had zij hem dan moeten veroveren? Was
het niet genoeg geweest, dat ze zich gaf in liefde en van hem hetzelfde
verwachtte ••••
De dag eindde in troostelooze matheid. Ze voorvoelde het sloopend
eentonige der dagen ~ie volgen zouden, waar wist zich geheel zonder
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Ze durfde niet doordenken over de toekomst. Het was of haar
gansche levensbelangstelling machteloos neerlag. Ze vond den slaap
eerst na een lang, versuffend woelen.
Bij het ontwaken, een moe zich heffen uit doffe droomen, woog dadelijk in haar het besef van het gebeurde. Zij wiesch en kleedde zich
werktuigelijk, enkel uit gewoontemacht. Naast haar ontbijtbordje
vond ze zijn brief. Een heftige ontroering zwalpte door haar heen. Een
tijdlang hield ze het couvert tusschen de trillende vingers, zonder het
te durven openen. Een zuiverende stroom van gedachten brak ;ich
baan, even verliet haar het hopelooze gevoel. Hij schrééf, dus moest
hij wel iets bizonders te zeggen hebben. Misschien was nu in hem het
verlangen ontwaakt en vroeg hij haar terug te komen .••• Ze begon te
lezen in een op-vleug van blij verwachten. Dadelijk echter zonk weer
de ~are teleurstelling over haar. Het was een afscheidsbrief. Ze kon
de fijn-gestyleerde zinnen niet geheel in zich opnemen, werd enkel
geraakt door een telkens keerend woord: herinnering. Eén dag na de
breuk reeds zei hij haar, dat alles voor hem "herinnering" was geworden en scheen hij te eischen, dat het dit voor haar ook wezen zou••••
Hij had het dus noodig gevonden haar die vernedering nog aan te
doen. Ze moest goed beseffen, dat alles "uie' bleef•••• Ze liet zich willoos op een stoel neerzakken en staarde, terwijl bitterheid kropte in
haar keel. Ze had een groot verlangen om uit te schreien, doch de
strakke verbittering hield de tranen tegen. Plotseling, in een opdrift
van afkeer, verfrommelde ze zijn brief en neep het papier tot een prop.
Dan begon ze afwezig de kreukels weg te strijken. Ze kon zich niet
meer tot eenige gewoonte-handeling aanzetten. Het ontbijt bleef onaangeroerd en hoewel ze wist, dat het tijd was om naar Warsum te
gaan, bracht het verstrijken van het uur haar géén impuls tot daad. Ze
zat daar tot juffrouw Lambers zonder kloppen het vertrek betrad.
Toen eerst kon ze zich met een ruk bevrijden uit den ban van verstarring, het gelukte haar een paar losse woorden te zeggen tot de argwanend-bevreemd wachtende hospita en in hetzelfde moment besloot
ze zonder verder uitstel naar Warsum te gaan ••••
Warsum, die bijna een uur in voor hem ongewone, stijgende wachtonrust had doorgebracht schrok van Judith's gelaatswezen en klankloos spreken. Haar oogen waren somber-verdoft en grauw-omwald,
haar wangen leken verfletscht door smart en wrang vertrokken zich
gedurig haar mondhoeken. Het scheen, of alle jeugdbloei plotseling
van haar gezicht was weggevaagd en met weeë pijn besefte hij, dat ze
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een levensteleurstelling moest hebben ondergaan. Ze had geen uitleg
gegeven, enkel ge~egd: IIIk ben laat, omstandigheden ...." en was toen
op haar gewone plaats gaan~itten. Warsum kwam naast haar staan met
het werk voor dien dag in de hand. Ze wendde zich echter niet tot
hem, blééf starende, als had ze zijn aanwezigheid dadelij k na het binnenkomen volkomen vergeten en hij dorst haar de papieren niet overreiken.
IIZiek?" hoorde hij zich plotseling vragen en het klankbrokje viel
weg in diepe stilte.
Moe schudde ze het hoofd. Met een verontschuldigend gebaar lei
hij toen het werk naast haar op tafel, zag hoe ze met een ruk van zelfherwinning het hoofd tot hem hief en gaf in weinige, bijna-beschroomde woorden een korten uitleg.
IIJa, goed ... ," ~ei ze vaag, doch Warsum geloofde niet haar aandacht
geraakt te hebben. Hij liep langzaam naar zijn bureau en zette ~ich
stil. Het was hem onmogelijk zich bij eenigen arbeid te bepalen. Hij
steunde het hoofd op de hand in leeshouding om zijn werkeloosheid
te verbergen en luisterde strafgespannen naar hetgeen zij verrichtte.
Er verliep een stiltetijd, waarin ze zich gansch niet verroerde. Warsum
voelde met een scherp op hem inborende pijn haar hopeloos zitten.
Het was of haar staarblik, die hém toch niet raakte, zijn geestesmacht
verlamde .... Tot hij haar plots kort hoorde uitzuchten en uit haar bewegingen begreep, dat ze zich tot werken had aangezet. Ze stelde de
machine en het regelmatig, gedempte toetsgeklepper begon .... Warsum merkte zich rustiger worden, schoon teleurstelling hem doorzonk. Opnieuw scheen zij zich verwonnen te hebben en hij zou
vreemd blijven aan haar innerlijk leven .... Doch een ander geluid trof
hem: er ritste papier stuk, de wagen kwam schokkend tot stilstand en
het toetsen klepperen eindigde abrupt. Hij keerde zich om en zag nog
den wild-wanhopigen blik, dien ze naar buiten richtte. Toen knakte
ze voorover op de tafel, het gezicht drukkend tegen de instinctief
schuttend uitgelegde handen en brak in snikken ....
Aanvankelijk bleef Warsum op haar staan neerzien, zonder te
durven spreken. Hij zag hoe scherpe pijnrillingen haar doortogen en
heur tengere schouders schokten in de woest-wanhopige smartuitbarstingen. Eindelijk kón hij hij het wreedkervend geluid van haar
snikken niet meer verdragen. IIJudith ..... zei hij eerst enkel met beschroomde teederheid. Zij gaf geen teeken hem verstaan te hebben en
hij legde de hand op een van haar schokkende schouders. Eenmaal nog
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sprak hij haar naam uit. Ze maakte een licht afwerende beweging en
dadelijk nam hij de hand weg. Reeds dacht hij of het niet beter zou
~jn, haar eerst over te laten aan het verdriet. Het uitschreien moest
haar verlichten. Hij wist toch ook niet, hoe lang ze reeds alles in zich
had opgekropt ... Doch even snikte zij zachter en hij merkte, dat ze
zich oprichten wou. Moeilijk bracht ze het bovenlijf omhoog en hij
keek in het uitgeweende gezicht. Een groote ontroering doorgolfde
hem toen hun blikken zich bonden. Haar oogen staarden hem aan
machtloos-van-verdriet en hij voelde hoe uit de zijne een sterke teederheid tot haar uitging. Het was of zich woorden aan haar lippen
wilden vormen, die weer weggevaagd werden, terwijl hij zijn hoofd
voelde volst uwen van gedachten, welke hij echter niet kon uitzeggen.
Hij hoorde hun beider ademgang: afgestooten-hijgend de hare en de
zijne rustiger, schoon doortogen van ontroering. En wijl een huif van
stilte om hen heen bleef, verinnigde zich nog zijn blik en om zijn
mond hief zich een hoogteere glimlach. Hij voelde zich vol van liefde
en drang tot bescherming en besefte volkomen hoe hij haar woordeloos zijn dieper zelf beleed. Langzaam week uit haar gelaatswezen de
verstarring en hij merkte, dat ze zich inspande om de uitdrukking van
zijn gezicht te begrijpen. Plots doorflitste het hem, dat zijn belijdenis
nu, haar leed kon verhevigen, doch het was hem niet mogelijk thans
een masker van onbewogenheid te toonen. En zoo zag hij, dat haar
blik vastheid her kreeg en ze zich even 'Vergat door hem. Doch onmiddellijk verdiepte zich een somberheid in haar oogen en met een schok
wendde ze zich van hem af. Ingehouden-kreunend boog ze weer het
hoofd in de handen en verloor zich in een gedempt snikken.
WarsU'm was teruggeweken naar zijn stoel, die hij werktuigelijk omdraaide. Hij ging zitten zonder met den blik van haar af te laten. Haar
zwijgend zich-afwenden bleef in hem napijnen. Hij zou moeten spreken nu. Er scheen ontspanning bij haar in te treden. Ze schreide
milder en het pijnlijk schokken harer schouders had uit.
Opnieuw naderde hij haar en noemde haar naam. Er was een diepinnige klank in zijn stem, die haar licht deed huiveren. Hij dorst haar
niet aan te raken, doch boog zich tot haar over, steunend op den tafelrand. De woorden welden in hem op en hij sprak in een groote verteedering. Voorbehoudloos bood hij haar den steun van zijn wezen,
zijn liefde belijdend in een volkomen zich openstellen. Al schrijnender trillingen doorliepen haar en toen hij haar eindelijk in sterke bewogenheid vroeg: "Geef mij je vertrouwen, Judith. Je mag nu niet
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langer alléén blijven met je verdriet," hief ze met een ruk het hoofd
tot hem op. Hij ug haar leed-overwaasde gez;icht en haar star-afwerende, fel-doorsmarte blik raakte hem als een steek van pijn. Instinctief
rechtte hij zich, bleef in deinshouding. Toen kwamen haar woorden,
dof en moeilij k, of ze haar ontwrongen werden.
"Jij, jij, zeide z;e, nu een ander me kapot heeft gemaakt ••:'
Warsum voelde zich verstrakken in opperst ~elfbedwang. Schemeringen gingen op en neer voor zijn blik, toen overgolfde medelijden
met haar zijn eigen verlangen. Hij wist onmiddellijk, dat ze thans zijn
vriendschapsaanbod zou wantrouwen, doch verdrong dit en begon
met slechts even bevend geluid:
"Toch moet je mij vertrouwen, Judith••• Juist nu ••:'
Scherp onderbrak z;e hem, vijandig haast.
"Nee, nee, z;ei ze, met een strak-afwerend gebaar en nog eens,
schriller: néé •• :'
Ze stond overeind, door haar oogen streek weer het wanhopigwilde, z;e wou de hand uitsteken, doch het gebaar brak en met een
korte groettrekking verliet z;e hem •••
Warsum bleef lang in uitkomstlooz;e gepeinzen. Hij staarde uit het
raam langs de egale wolkenlucht, waaraan een somber licht ontz;eeg.
Plotseling, als in het besef toch een oplossing ver kregen te hebben,
stond hij op en ging heen en weer loopen. Eindelijk bleef hij staan
voor J udiths ontredderde werktafel. Terwijl haar smart-veranderd
gelaat rees voor zijn verbeeldingszien, voelde hij weer het machtigomvattende van zijn liefde. Maar tegelij k - en een ongewone matheid legde z;ich even over zijn denken - was het, of z;ij hem voorgoed
verlaten had en hij niet meer de kans z;ou bekomen haar geestelijk aan
te grijpen en te schoren ••• En rond hem scheen zich dezelfde eenuamheidsstilte samen te trekken, die hij na den dood van zijn vrouw had
voelen heerschen•••
Na haar abrupt verlaten van Warsum, doolde Judith rond door den
kilgrijz;en dag. Ze liep door buitenwij ken zonder op te letten waar z;e
z;ich bevond en was eindelijk op den Scheveningschen Weg terechtgekomen. Daar herkreeg ze besef van de omgeving en ze besloot naar
den strandboulevard te gaan. Vaag lichtte het door haar heen, dat het
zien van de z;ee en de wijde strandeenzaamheid een ontspanning zou
brengen. Aan Warsum kon z;e niet geregeld, niet inbeslagnemend
denken. De verwondering over hem onthief' haar nooit geheel aan
den druk van het smartbesef. Slechts bij korte scheuten gaf z;e zich
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rekenschap van wat tusschen hen voorgevallen was en haast aandoeningloos dacht ze dan: ook hij, ook hij ••• Minutenlang liep ze voort,
zonder te merken dat ze vorderde. Dan leek het plotseling of ze onttrad aan zichzelf en het wezen dat ze was en toch niet was onweerhoudbaar voelde heenschrijden naar een beangstend doel. Doch telkens
werd ze teruggetrokken in den ban van haar smartdenken en wist ze te
moeten ondergaan, durend te moeten ondergaan••• Eindelij k hervond
ze zich, langzaam loopend over de vochte zandstrook bij den zeezoom.
Er was weinig golfslag. Het kille af-en-aanspoelen van het water
scheen zonder doel. Ze liet haar blikken rondom uitgaan en zag de
hopeloos-grijze luchtkoepeling over het kaal-vlakke strand en de
grauwe zee. Zij merkte het scherper-koele der windvleugen en het
verlatene van de stilte. En met een even van alle bitterheid bevrijd
besef wist ~e zich gaan: een ee~me in de ee~mheid.
Ze begon eerst aan terugkeeren te denken, toen ze moe werd en ze
het volkomen-doellooze doorvoelde van het stug in één richting zich
bewegen. Ze stak het strand over om even tegen den duinwand te
zitten. Ze bleef er niet lang, omdat direct kille huiveringen haar bevingen. Mat van vermoeienis sleepte ze zich terug, soms plotseling
onmachtig stilstaand. De starre band van smartbesef scheen gebroken en donkere, mildere droefenissen doorvloeiden haar. Ze kon nu
denken aan haar plotseling uitsnikken bij Warsum en gedurig deinde
haar een traanfloers voor de oogen. Zij voelde weer de innerlijke eenzaamheid, die haar geheele leven beheerscht had én zag het gebeurde
met Delorme als een herhaling van wat haar door Frank was aangedaan. Zonder vijandigheid of wrokkend verzet doorvoelde ze, hoe
haar warme verlangens, haar begeerte om zich te geven, haar diepe
liefdesbehoefte in wreede botsing waren gekomen met de koel-harde
onverschilligheid, die de beide mannen, voor wie ze alles had willen
zijn, haar ten slotte hadden betoond. En ze kwam ertoe bij zichzelf de
schuld te zoeken. Was ze niet te argeloos, té open, té verlangend geweest? Of verwachtte ze teveel van het leven-in-liefde... Konden
mannen zich niet geven, zooals zij het vermocht en werden ze te spoediger hard en onverschillig naarmate zij zich dieper en directer gaf{
Spoedig echter ging zij beseffen, dat deze zelfvernedering geen uitkomst kon brengen. Zij dacht aan degenen, die ze van zich gestooten
had: aan van der Voort, aan Warsum en vluchtig ook aan Herman
Lambers. Was dan haar keuze een verkeerde geweest, hadden impulsen haar gedreven tot de meest-egoistische, inplaats van tot de
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meer-opofferensgezinde mannen, die ze ontmoette? Stelde ze aus het
bruut-krachtige boven het eenvoudig-teedere, verlangde ze dat haar
zinnenleven zou gewekt worden eerder dan dat een geestelijke samengroei ontstond? Was ze dan een dier vrouwen, wier diepste bevrediging ligt in de lijfelij ke overgave. Moest zij wat ze vroeger wel van
zichzelf gedacht had nu hernemen? Judith was blijven staan en tuurde
naar den vagen einder. Er hief zich geen dadelij k antwoord op de
martelende zelfvragen en ze begon ze als nutteloos te voelen. Het was
alles anders... Een nieuwe moeheid besloop haar. Ze wist zich tot
weerloosheid toe geslagen. Geen zinnen, geen ontrafeling van het verleden kon baten. Noch eenig verzet.
Ze was op den boulevard teruggekeerd en werd z66 door afmatting
overweldigd, dat ze op een bank moest gaan zitten. Het deerde haar
niet, dat ze het weer koud kreeg: ze zàt, haar lichaam rustte en dit
bleef een tijdlang haar eenige behoefte. Toen merkte ze, hoe de
middag reeds een eind gevorderd was en een weeë honger knaging
deed zich gevoelen. Ze besloot een melksalon te zoeken in een der
dorpsstraten. Het loopen, nu althans met eenig doel, deed haar opveeren. Voor het eerst kon ze even ànders denken en dagelijksche
dingen nuchter onder de oogen zien. Dit duurde echter kort. Alles
hing immers samen met het ééne. Toen ze zich zei nu ook bij Warsum
weg te moeten, voelde ze weer hoe hopeloos haar bestaan in elkaar was
gestort. En als ze er even aan dacht terug te gaan naar haar moeder en
door te studeeren - was niet het een haar het zelfde als het andere? neep weer de pijnlijke herinnering aan Berlijn. In de schemerige
achter kamer van de leege melksalon had ze - met moeite toen het
erop aankwam - wat gegeten en gedronken. Ze moest het meisje
roepen om te betalen, maar bleef zitten in een rustgevend besef van
vergeten-zijn. Plotseling begon ze aan Jacques te denken en het bevreemdde haar, dat haar geest zich niet eerder reeds tot hem gewend
had. Toen, in Berlijn, had ze immers dadelijk hém geroepen. Ze
voelde echter hem nu niet in vertrouwen te kunnen nemen. Onomstootelij k wist ze, dat hij haar niets zou kunnen geven. Hij zou wéér
spreken over uitredding door werk, terwijl nu zeker alles wat ze nog
zou moeten doen om maatschappelij k staande te blijven haar gelij k
was geworden. Of hij zou opnieuw gaan pogen haar zijn levensbeschouwing te doen aanvaarden ••• Scherp besefte ze weer het verschil
tusschen hen beiden: hij, die leefde geschoord door een sterke overtuiging en zij, die elk dergelijk houvast miste. Toch waren ze uit één

HET CONFLICT

195

gezin en gelij kelij k door de moeder aan zichzelf overgelaten. Bestond
er dan werkelijk in alles een onverzoenlijk verschil tusschen iedere
vrouwen iederen man en ging ze dit nu pas ten volle beseffen. Of
waren veel vrouwen anders dan zij. Werden ze niet gedeerd door wat
haar op het pijnlijkst wondde, wilden ze vernederd worden, zooals zij
het zich niet kón laten doen? Een verzet zwol in haar uit, een eindelijk
sterkend verzet. Niet bij haar lag schuld. Zonder terughouding,
zonder eenige hinderpalen te achten had zij zich steeds willen geven.
Doch ze was afgestuit op het egoisme van Frank, zoowet als dat van
Delorme, op de zelfzucht in hen, die ze thans als mannen-egoisme gevoelde. Beiden hadden niets anders van haar gewild dan zinsbevrediging. Frank toonde dit bijna onbedekt, Delorme op de hem eigen,
verfijnde wijze. In wezen was dit hetzelfde. En zij, ze wist het thans
diep-smartelijk doch onverdringbaar-fel, had toegegeven, omdat ~e
liefhad. Ze had begeerd Frank zoowel als Delorme gelukkig te maken
en enkel kunnen bereiken, dat ze voor hen een tijdpasseering was geweest. En beide mannen hadden dit op hun wijze geweten en gewild.
En gemeend met haar te mogen doen, wat zij begeerden, omdat zij
mannen waren ..• Ze stond op. De sfeer van de sombere achterkamer
benauwde haar plotseling zoo, dat ze weg wilde. Het meisje kwam dadelij k op haar roep en na weinige passen was ze buiten. Eerst wou ze
een tram nemen naar den Haag, doch de gedachte aan haar kamer, die
ze dan des te eerder zou bereiken deed haar terughuiveren en ze besloot te loopen. De bitterheid bleef. Ze zag nu de opeenvolgende
phases van haar verhouding met Delorme vanuit het nieuw-gewonnen
besef en doorvoelde scherp hoe geraffineerd zijn spel met haar geweest
was. De uren met hem doorgebracht leken hopeloos-verloren en zij
bedacht zoover te moeten komen, dat ze er zelfs in herinnering niet
meer aan raken zou. Liever wilde ze weer aan Frank denken, maar
plots-vernederd wist ze dan zich toch niet aan de nawerking van het
gebeurde te kunnen onttrekken. Welke uitkomsten zij misschien ook
bedenken kon, hetgeen in haar geknakt lag werd er niet door hersteld.
De donkere teleurstellingssmart zou haar niet meer verlaten en ze kon
zich niet voorstellen, dat ze zich na dit nog ooit getroost en jonghoopvol zou gevoelen ••. Bij juffrouw Lambers verontschuldigde ze
haar wegblijven door onverwachte bezigheden en vroeg met een
wrange poging tot vriendelij kheid, of ze haar nog iets te eten wilde
brengen. Na een half uur kreeg ze opgebakken aardappelen met groente en een koud rijstschoteltje. Ze at zooveel mogelij k, haast met het
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bewustzijn daardoor weer in het gareel van het gewone leven te zullen
komen •••
's Avonds kon ze het op de kamer niet uithouden en deels ook uit
vrees, dat Jacques mocht komen of wellicht Warsum en ze zou moeten
praten, ging ze de straat op. Ze doolde door winkelstraten, stond lang,
schoon met nietsziende oogen voor etalages, voelde mannenblikken
langs zich verglijden, die niets van haar wezen konden aantasten
en wist zich temidden van licht en levenswoeling strak-besloten in
eenzaamheid. Eerst toen de lichten in de winkels gedoofd werden en
allengs de drukte minderde, begon ze op te mer ken, wat haar omringde en eindelijk, moe zich voortsleepend langs het asfalt, voelde ze
zich haast gelijk aan de vrouwen, die met doodsstrakke gelaten wachtten aan schemerige straathoeken of in den glitterenden lichtval van
een lantaarn ••• Onverwachts echter sprak een heer, die van den trein
kwam, haar aan.
Zij hoorde het kwasi-vragende in den toon van zijn stem en zag den
begeerigen, warm-dringenden manneblik vlak bij haar gelaat. Een
rilling van afkeer doorschoot haar en zonder bezinnen haastte ze zich
naar huis.
In de kamer wou ze werktuigelijk de kaarsen van den wandluchter
ontsteken. Ze schrok echter dadelijk terug en plots stond het sterk in
haar besef, dat de wanden nog volhingen met al wat hij haar gegeven
had. Ze voelde de op zijn verlangen veranderde sfeer van haar kamer
thans niet te kunnen verdragen en bleef in donker. Ze liet zich neervallen in een der kleine fauteuils bij het flauw-naglorende haardvuur.
Langen tijd zat ze denkeloos, uitrustend van haar lichamelijke vermoeidheid. Om haar was de doode rust van het vertrek, dat als dreef
in een andere, levende, schoon ondootpeilbare stilte. Telkens leek het
haar, of ze opschokte uit iets, doch steeds weer sloot zich om haar het
starre zwijgen. Tot een even-helderend denken begon aan het morgen.
Ze voelde te kunnen blijven zitten, tot het eerste, grauwe licht binnen
zou breken en daarna nog, tot het tijd werd om naar Warsum te gaan.
Met een schok kwam het- echter tot haar bewustzijn, hoe vréémd die
naam in haar denken had doorgeklonken. En opnieuw wist ze ook
naar hem niet terug te zullen gaan. Doch een vreemde pijn bestak
haar, of er iets onbillijks, iets wrééds in lag hem dat aan te doen en ook
of haar daardoor iets waardevols zou ontgaan. Had hij haar niet zijn
steun geboden en voelde ze niet de sterkte van zijn teederheid, zijn
liefde ••• Een nieuw wantrouwen besloop haar, met hem was alles in
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begin nog. Ook de ander was aanvankelijk teeder geweest ••• Waarom,
scrupules terwille van één, die toch niets meer voor haar zijn kon,
dacht ze eindelijk. En begon nu immers een geheel nieuwe periode
van haar leven, waarin ze zijn zou zonder dieperen omgang met
mannen, zónder "liefde tt ••• Haar innerlijk tasten begon zich te bewegen om die plotsgeklaarde besefsuitkomst. Ze vergeleek de teleurstelling van nu bij die door Frank was teweeggebracht en het scheen haar
of thans eerst werkelijkheid werd, wat ze toen had méénen te beleven.
In sombere, strakke eentonigheid zouden de dagen elkaar gaan opvolgen. Een regelmaat zonder bevrediging en zonder doel. Zij voorvoelde
het bittere wantrouwen, waarmede zij voortaan iedere aanraking met
mannen weren zou en de starre teruggetrokkenheid, die haar deel
bleef. Tot ze, wijl enkele, felle tranen aan haar oogen ontsprongen
zich afvragen moest of het niet beter was dood te gaan dan verder te
leven zonder bloei, zonder iets om zich in te kunnen geven. Ze wist
echter dadelij k en haast zelfverwijtend besefte zij het, dat haar machttot-dragen ook nu weer grooter was dan haar wanhoop en ze niet zou
gedreven worden tot die ééne, alverwisschende daad. Het werd huiverkoud in het vertrek. De gloor van het vuur was geheel weggedoofd.
Wankelig stond ze op en ging te bed, krank van moeheid. Over haar
zonk de schijnvrede van den slaap.
KAREL WASCH.

GEDICHTEN
HOOR IK DUIVENWIEKEN ZWIEPEN
Hoor ik duivenwieken zwiepen,
die windsnel voorbij mij stuiven
en in breede zwier'ge kringen
door de zomerluchten dringen,
o dan zoude ik willen zingen,
was het niet of stemmen riepen?
T oefdet gij in de aetherzalen,
waar de wolken zacht verglijden,
zaagt gij heel den hemel open,
waar, van licht uw vleuglen dropen,
waar geen leven, smart-beslopen,
door een doolhof meer moet dwalen?

Als de hemel bij het dagen,
openwaait en roode vloeden
verheen golven en zon's luister
vluchten doet het nachtlijk duister,
wacht ik of geen wiekslag ruischt er
duif, die gaat een lichtreis wagen.
Blanke duiven, pauwestaarten,
tortels, halsomkringd, met oogen,
bruingoud als de najaarsblaêren,
'k zie zoo graag u opwaarts varen
en ik loop u na te staren
in uw koninklijke vaarten.
Wie het eerst dan wederkeeren
wil ik voeren uit mijn handen,
0, ik zal te roepen wagen
en u vragen vele vragen,
en mijn hart zal niet meer jagen,
als ik streel uw zachte veeren.
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KLOKKEBEmN
Wat zal ik in den morgen,
al in den morgen doen?
-Schoon lief, pluk klokkebeien,
want eenmaal is het noen.

Maar als ik ver moet dolen
uit onzen rozengaard,
nog verder dan het koren
waar 't winde ken door vaart,

Waar zal ik klokkebeien
gaan plukken, waar en waar?
-Nog verder dan de linden,
dan roos en perelaar.

Dan gaan mijn schuwe voeten
al zachter mij en zacht,
omdat in 't verre buiten
geen lieve ken mij wacht.

Maar staan de klokkebeien
niet buiten onzen hof?
-'t Is waar de stammen rijzen,
in 't woud vol vooglenlof.

-Schoon lief, pluk klokkebeien
in 't zomerlijk seizoen,
wij plukken met ons beien,
want eenmaal is het noen.

HERDERS IN HET MORGENROOD
Herders in het morgenrood,
is God Hermes ook daarbij,
die Apollo lagen lei,
en met al zijn rundren vlood,
o die schalk vol schelmerij,
van het vee de speelgenoot!
Herdersknapen, jong en schoon,
drijvend met een herdersstaf
rundren van den heuvel af,
luide klinkt uw hoorngetoet.
'k Zie ze dalen, snel in draf
naar de wei vol overvloed.
Herdersknapen, zoo vol zwier,
eeren wil ik u in 't lied,
u, die leeft en die geniet
in den glans van 't hemelvier,
waar omlaag de bergbeek schiet,
waar gij drijft uw bonte dier.
JOANNES RmDINGIUS.
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AAN DEN MEESTER.
De luide en ijle woorden hoort gij niet
Gij ziet alléén in troostrijk medelijden
Ons doen: ons noodloos samengaan en scheiden
Onze angst en armoe die de waarheid vliedt
Gij oordeelt. Maar een mannelij k verdriet
Om hen die dolen in verwarde tijden
Dauwt neder over allen die den wijden
Cirkel betreden van uw zielsgebied.
Gij leert dat één ding uit den grooten pijn
Ons redden kan tot rust en waardig zijn:
In dade' en denken een bewuste Orde
En kracht om rond een innerlijke vrede
De menschen saam te brengen in één bede:
Een sterke Staat te maken van een horde.

DE WREKER.
De liefde maakt een blonde droomer wakker
Tot sterk man die het wapen van de wraak
Zeer zuiver richt want hij schiet feilloos rààk••••
Hij is een teeder held, hij is mijn makker.
Zijn ziel is kuisch en stil; de liefde ontstak er
De schoone woede die geen wreede taak
Te wreed acht in den dienst der goede-zaak ••••
Naast hem voel iK mij aarzelend en zwakker
Het lieflijk land dat ziek was van verraad
Wekte' in een kind deze argelooze krachten
Tot den bevrijdende eindelijke daad.
Mijn lieflijk land ben ik voor u bereid,
Tot alles voorbereid in mijn gedachten?
Er zijn er hier die wàchten op hun tijd.

J.

GRESHOFF.

BACCHYLIDES' BALLADE VAN THESEUS
EN MINOS.
Het gedicht waarvan ik hieronder een Hollandsche vertaling wil
geven, spreekt misschien voor zich zelf, de naam van den dichter doet
dat waarschijnlijk niet. Immers Bacchylides was ook voor kenners
der Grieksche litteratuur kort geleden niet veel meer dan een klank,
voor studenten "een naam om te onthouden:' Waartoe, om te onthouden! Wellicht omdat het altijd prettig is een welluidenden lnaam
te leeren. Maar toch ook omdat de dichter, die dezen naam droeg, tot
in de late oudheid, tot keizer Julianus toe, gelezen en gewaardeerd
werd. De Alexandrijnen keurden hem een plaats onder de vertegenwoordigers der klassieke letterkunde waardig, Horatius kende hem en
las hem en bleek eenige zijner gelukkigste wendingen aan hem ontleend te hebben. Een naam om te onthouden ten slotte en niet het
minst, omdat onder zijn fragmenten - want fragmenten waren er;
van welken ouden Griek bestaan ze niet! - er eenige stonden, dié als
bij Sappho "enkele schelpen luid van het zuiver ruischen van de oneindige zee van haar dooden hartstocht," in den lezer die trillende
spanning en dat vage verlangen brachten, dilt zoo'n losse waarachtigschoone regel geven kan. En er waren ook een of twee grootere brokken, die het gewekte verlangen eenigszins bevredigen konden. Een
drinklied, dat den wijn "een zoete knelband" noemt, glukei' ananka,
beschrijft in levendige beelden de schoone fantasieën, die Dionysos
schenkt; een hymne op den Vrede de zegeningen van de welvaart, de
verstoaten verwaarloozing van schild en speer, den goeden slaap tot
na den morgenstond en, als slot, de feestelij ke stemming in de herademende steden met dezen regel: van 't blij gedruisch der feest genooten zijn 6vervol de straten en knapen-zegezangen vlammen op.
Doch ook voor dezen dichter zou het wonder gebeuren, waardoor
zelfs een oude dichter gloednieuw kan worden. Egypte gaf hem
weder. En, wat zelfs Ramses' mummie niet gekund had: hij sprak. Zij
die den dichter kenden uit wat er aan fragmenten restte en wat de
Oudheid van hem zei, herkenden zijn geluid: een klaar en melodieus
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geluid, niet donker, hooghartig en profetisch als van Pindaros, zijn
tijdgenoot en mededinger, maar rustig en zuiver.
De papyrus, waarop het manuscript van Bacchylides geschreven
was, bereikte Engeland in het jaar 1896, als een stapel van 200 flarden.
Daar waren 14 groote stukken onder, die een of meer kolommen van
een 35 regels schrift bevatten, de kleinste stukken waren vodjes met
nauwelijks een of twee letters. Ook voor een philoloog kan het zijn
nut hebben, als hij uit zijn jeugd zijn belangstelling voor legprenten
heeft bewaard: Dr. Kenyon slaagde er in uit dezen stapel het
manuscript in hoofdzaak te reconstrueeren. Maar als men bedenkt,
hoeveel stukjes van de legprent er onherroepelijk verloren waren,
hoeveel verzen gehalveerd en woorden geschonden waren, dan zal
men begrijpen, dat voor iederen nieuwen uitgever er nog genoeg
gelegenheid overbleef om door gissing en combinatie den tekst te
completeeren, nog afgezien van de verbetering der talrij ke fouten en
verschrijvingen, waaraan de onkundige librarius zich ook bij dit
handschrift bleek te hebben schuldig gemaakt.
Wat aldus tot stand kwam is intusschen slechts een deel van het geheele opus van Bacchylides. Als een dichter van zegezangen staat hij
vermeld, maar ook van lofliederen en hymnen, van minnezangen,
drinkliederen en epigrammen, van dankliederen en processiezangen
en wat maar verder, door ~t en inhoud en bestemming verscheiden,
uit de ééne Grieksche lyriek geboren werd. Van het weergevondene
behoort driekwart tot de eerstgenoemde soort, het epinikion, het
overige is door de Alexandrijnsche uitgevers onder den in dien tijd
op verschillende genres toegepasten titel van dithyramben samengevat. Door zijn epinikiën staat nu Bacchylides naast Pindaros, al
is het ook op eenigen afstand. Want de vergelijking van deze
beide dichters is wel geschikt om de grootsche originaliteit van den
Boeotiër dieper te doen gevoelen. Als Horatius juist ziet, waar hij
van hem zegt:
Monte decurrens velut amnis, imbres
quem super notas aluere ripas,
fervet immensusque ruit profundo
Pindarus ore,
dan zou men Bacchylides met een zacht-wellend water kunnen vergelijken. Klaar en welluidend gaat de stroom van zijn lied, nooit onstuimig en daarom nooit meesleepend. Hij vindt zijn kracht maar
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zelden in stoutheid van beeldspraak en de beelden, die hij geeft,
werken minder door hun oorspronkelijkheid dan door de fijnheid van
uitwer king, zooals hij overal de versiering van zijn taal zoekt in den
cultus van het woord. En dat hij zich zelf dit gemis aan oorspronkelijkheid bewust is, blijkt uit een zijner fragmenten, waar wij lezen:
Dichter is dichters erfgenaam, nu èn eertijds.
Immers niet licht vindt er een de poorten
Van liederen, nimmer gezegd.
Maar indien niets anders, dan kunnen toch deze epinikia bewijzen,
tot welk een hoog peil het handwerk des di~hters in de 5e eeuw gerezen was; zooals een halve eeuw later de beeldhouwkunst door het
Attische grafrelief ons stalen vertoont van een verrassend schoone
productie, waarin de vakman immer dezelfde motieven met kleine
variaties herhaalt.
De zoogenaamde dithyramben echter toonen Bacchylides' kunst
onder een ander aspect. Tegen den dwang van het epinikion, zoo conventioneel van inhoud en vorm, is slechts een oorspronkelijk genie als
Pindaros ten volle bestand. De meerdere vrijheid van de epische vertelling verleent aan Bacchylides' behandeling een grootere frischheid.
En zijn zin voor plastische beschrijving en gedétailleerde uitwerking
weet hij hier te handhaven door een zeer eigenaardige beperking
van de stof. Hij kiest uit de mythen een korte episode, soms een
enkel moment, en brengt in die scène niet alleen die episode zelf
van het verhaal tot uitdrukking maar suggereert ook aan den
hoorder een voorgevoel van wat er in de toekomst ligt en wijst met
een enkele aanduiding naar de voorbije gebeurtenissen, waaruit de
gekozen situatie geboren werd.
Zoo ook in het gedicht, dat ons hier nu zal bezig houden: de Ballade van Theseus en Minos.
De Cretische koning heeft Athene overwonnen, en als schatting
zullen telkenmale van het overwonnen volk zeven zonen en zeven jonge
dochters naar Creta varen, om aan den Minotaurus, het monster van
het labyrinth, ten prooi te worden voorgeworpen. Maar als ten derden
male de tijd gekomen is, staat Aegeus, koning der Atheners, aan Theseus toe om zich te voegen bij de door het lot gedoemden, omdat hij
hoopt het monster te verslaan. Hiervan vertelt de dichter niets. De
vaart langs Creta's zee en Minos' aanwezigheid aan boord zijn teekenend genoeg. Tusschen hem en Theseus ontspint zich eenen twist,
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Minos, Zeus' zoon, tergt den jongen Theseus om een ring, dien hij in
tee werpt, op te duiken uit de diepte en aldus zijn goddelijken oorsprong, zijn afkomst van Poseidon, waarop hij zich beroemd had, te
bewijzen. Theseus aarzelt niet en keert terug uit zee, omhangen met
een purperen mantel en dragend op het hoofd een krans van rozen,
dien Aphrodite gaf aan Amphitrite, Poseidons gemalin, deze aan Theseus. Niet meer wordt er verteld. Maar deze zege van Theseus op den
machtigen koning is als een voorspel van zijn overwinning op den Minotaurus, en Aphrodite's krans belooft hem mèt de liefde van 's konings dochter Ariadne de redding uit het labyrinth. Zoo opent zich
voor den lezer achter het tafereel, dat wordt geschilderd, een perspectief van verdere gebeurtenissen. En ook de plaats, waar deze paean
door een koor uit Keos, Bacch}ilides' eiland, werd gezongen, biedt
een herinnering aan Theseus. Want op De10s was het, dat hij op de
thuisreis van Creta zijn jongen tochtgenooten voorging in den reidans,
dien zij daar dansten ter eere van Apollo, en die in zijn wendingen en
figuren een nabootsing zou gegeven hebben van Theseus' dooltocht
door de gangen van het labyrinth.
De behandeling zelf dezer epische stof, waar de taferee1en met
korten overgang naast elkander gesteld zijn, suggereert een herinnering aan beeldende kunst. En misschien is dat niet toevallig. Immers
het bezoek van Theseus bij Amphitrite is door de kunstenaars der 5e
eeuw herhaaldelijk afgebeeld. De schilder Micon, een tijdgenoot van
Bacchylides, koos het als onderwerp voor een der muurschilderingen
van het Theseion te Athene - een vaas in het Bologneser museum kan
van die verloren schildering een denkbeeld geven - en een nog oudere
afbeelding, in den strengen stijl van omstreeks 500 geschilderd,
vinden we op de beroemde drinkschaal van Euphronios in den Louvre.
Drie figuren staan er in het vlakke cirkelrond dier schaal. Een jongensachtig-slanke Theseus, fijn en eenvoudig in zijn korten chiton,
wordt ter linkerzij omhooggehouden, staande op de handen van een
koddig, langgehaard en langgebaard Tritongedrochtje. Hij neigt het
hoofd even voorover, Theseus, en terwijl zijn linkerhand een gebaar
schetst van verbaasden eerbied, strekt hij de rechter uit om die van
Amphitrite te ontmoeten. Maar in het midden staat, reikend van
onderrand tot bovenrand, Athene, vol-omplooid door hare Ionische
gewaden, met helm en speer en aegis. De neiging echter van het
hoofd, de houding van de armen, de stand der speer voegt haar aan
Theseus' zijde. Men ziet het, dat zij zijn beschermster is en zijne
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voorspraak bij Amphitrite, die zonder statigheid maar met natuurlijke waardigheid en gratie ter rechterzij zit, terwijl zij bij zich in de
linkerhand den krans houdt, dien zij zoo aanstonds Theseus schenken
zal. Er is in deze teekening eenzelfde sierlijkheid en eenvoud als bij
Bacchylides. De compositie toont een groote rust, de détailleering
der figuren is zeer uitgewerkt. En nog een overeenkomst is er, waar
ik ten slotte op wil wijzen. De ring ontbreekt hier zoo goed als op
den Bologneser krater, en ook bij Bacchylides wordt hij, eenmaal in
zee geworpen, niet meer vermeld. Men heeft gemeend dit als onachtzaamheid des dichters te moeten verklaren, veroorzaakt door den
invloed der traditie, die ook door de beeldende kunstenaars gevolgd
werd. Maar uit een litterair oogpunt zal men, dunkt mij, de voorkeur
geven aan de verklaring van Henri Weil, die 's dichters doen rechtvaardigt met deze woorden over Theseus: "n légitime sa naissance
divine sans se faire Ie serviteur du roi de Crète:' Zoo handhaaft hij
ten volle de waardigheid van den Attischen heros en wordt zijn
gedicht een verheerlij king van Athenes grootheid ter zee.
THESEUS EN MINOS.
Een schip met blauwen boeg, den forschen Theseus dragend en
tweemaal zeven schoone kinderen der loniërs doorkliefde !{reta's
zee. Want in het verre-lichtend doek blies de adem van den Boreas
door Athena's wil, roemruchte strijdster metter aegis.
En Minos werd het hart benard door wie een haarband vol bekoring kroont, door Kupris, schrikkelijke gaven schenkend, en van een
meisje wist hij niet langer af te laten met zijn hand, maar taakte hare
blanke wangen. En Eriboia luide riep den brons-geharrenasten kleinzoon van Pandion. Hij zag het, Theseus, en onder zijne brauwen
keerde zich naar voren het donker oog, een wrange pijn reet hem het
hart; hij sprak: 0 zoon des oppersten Zeus, nu houdt gij niet meer
uw begeeren onder god gewild bestel des geestes; betoom, 0 held, uw
gewelddadigheid grootmachtig. Al wat van gode her het alles-overheerend lot ons heeft beschikt, al wat Rechts weegschaal op ons overwoog, wij zullen het ten einde dragen ons noodlottig deel, wanneer het
komt. Maar gij, bedwing uw krenkend zinnen. Indien u ook de welbeminde, Phoinix' gevierde dochter, beneden Ida's hoogsten uitsprong met Zeus vereenigd, gebaard heeft als der menschen machtigsten, toch heeft ook mij de dochter van den rijken Pittheus, benaderd
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door den zeegod, door Poseidon, aan hem gebaard; een gouden sluier
gaven haar de donkerlokkige Nereïden. Daarom, gij krijgsvorst van
de Knosiërs, zeg ik u te matigen uw onheilszwangeren euvelmoed. Ik
zou niet lijden het liefelij k licht der goddelij ke Eos te aanschouwen,
als gij een van die jonge menschen hadt verkracht. Voordien meet
zich der handen sterkte! Wat komen moet, zal god beslissen.
Zooveel dan sprak de held, de dappere lllnsknecht. De schepelingen staarden verstomd op 's prinsen bovenmatelijke stoutheid. En
Helios' schoonzoon ontstak het hart tot toom, maar tevens spon hij
een plan van nooit-vermoede nieuwheid en hij sprak: 0 Zeus mijn
vader groot van kracht, hoor mij. Indien waarlij k Phoinix' blankarmige
dochter mij aan u gebaard heeft, zend nu dan van den hemel een
snellen vuurgehaarden bliksemflits, een allen-kenbaar teeken. Maar
gij, zoo de TroizeenscheAithra U heeft voortgebracht als kind van den
aardbeukenden Poseidon - zie dezen gouden schitterenden pronk
van mijne hand, haal hem mij uit de diepe zee, u moedig stortend in
uws vaders woning. Gij zult het aanstonds weten of Kronos' zoon
mijn beê verhoort, de heer des donders, die het al bestiert.
En Zeus grootmachtig hoorde zijn matelooze bede. Eere verwekte
hij voor Minos vèr-uitmuntend, die hij zijn welbeminden zoon ter
wille voor allen zienlij k stellen zou, en zond zijn bliksemflits. Ziende
dit wensche-stillend wonder spreidde zijn handen open de standvaste
krijgsheld naar den glorierijken aether en sprak: Theseus, dit ziet gij
duidelijk, Zeus' gave. Zoo stort u in het donker-gonzend water. En
Kronos • zoon, uw vader, vorst Poseidon, zal aan u vervullen hoogste
roemruchtigheid de schoonbegroeide landen over.
Zoo sprak hij, maar den ander boog de felle wil niet ruggelings. Op
de vastgevoegde voorplecht stapte hij en stond. Toen sprong hij - en
willig nam hem op het heilig zeedomein.
Verbazen greep Zeus' zoon, diep in zijn hart, maar aanstonds gaf
hij last om voor den wind te houden het schoon scheepsgewrocht.
Doch Moira leidde reeds een anderen weg.
En verder vlood de bodem snel ter reize. Noordenwind stuwde
hem, blazend aan den spiegel. Doch heel de schaar van jonge Atheners
week in vreeze, toen de held in 't diepe water wegdook, en uit hun
lelieglanzige oogen stortten tranen, terwijl zij staarden op een onontkoombaar leed.
Maar het zeevolk der dolfijnen droeg intusschen den machtigen
Teeus snel naar het paleis zijns vaders, den grooten ruiter. Ter go-
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denzale trad hij in. Daar aanschouwde hij - en vrees beving hem bij
haar aanblik - de wijdvermaarde dochters van Nereus welgezegend.
Immers om schoone leden lichtschittering straalde als van een vuur,
om hare haren gouddoorwevene linten gewonden waren; in den
reidans op lenig-vluggen voet gegleden verheugden zij het hart.
Toen zag hij d' eerbiedwaardige, zijns vaders welbeminde gemalin,
grootoogige Amphitrite in haar liefelijke woning. Zij wierp hem om
een wisselglanzig purperkleed en op zijn kroeze haren drukte zij onlaakbare diadeem - dien gaf haar eenmaal op haar bruiloft de lokster
Aphrodite, en hij was donker van de rozen.
Niets wat door goden wordt beschikt is ongelooflijk voor sterfeijke rede. Langszij van het schip met smallen staartvin dook hij op.
Ai, uit wat wanen wekte hij Knosos' legervorst, toen hij het zilte
water uitkwam onbevochtigd, allen een wonder. Want om zijn leden
praalden de goddelijke gaven; in nieuw-ontsprongen blijheid jubelden de Nereïden, schoongezeteld; een schallen klonk uit zee. Maar
vóór hem hieven de jongelingen en de jonge maagden een danklied
aan met liefelij ke stem.
o Deliër, zoo de reien van Keos' kinderen u het hart verwarmen,
zend uwe god-verzelde zegeningen, tot hun deel.

W. E.
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LITTERATUUR EN LEVENSONDERHOUD.
Met enkele uitzonderingen, waarschijnlij k op de vingers van ééIl
hand te tellen, zijn onze romanschrijvers in het buitenland zoo goed
als niet; onze tooneelschrijvers, behalve zij om wier namen te noemen
men aan de vingers van de andere teveel zou hebben, weinig; onze
dichters in 't geheel niet bekend. Waaraan ligt dit? Onze moeilijk te
leeren, en in het wereldverkeer weinig profijtelijke taal is zonder eenigen twijfel de stroefste afsluiting voor den intellectueelen vreemdeling om ons zeer eigenaardig geestesleven onmiddellijk te leeren
kennen. Wij mogen in onze stoutste, maar, gelukkig, ook dan onschuldige imperialistische neigingen berekenen, dat, met Vlaanderen,
Zuid-Mrika en Nederlandsch-Indië mee, onze taal door tientallen
millioenen wordt gekend, het feit is, dat voor waardeering hunner
werken onze schrijvers en dichters hebben te rekenen op den uiterst
beper kten kring van een veel lezend, maar weinig littérair ontwikkeld
vaderland. Buiten de Duitsch, Enge1sch en Skandinavisch sprekende
volken heeft geen sterveling ooit van een Nederlandsche litteratuur
gehoord, en zelfs onder deze knijpt men wel eens den neus dicht als
iemand een Nederlandsch litteratuurproduct op tafel legt, omdat zoo
iets van ouds de muffe lucht heet te bezitten van te lang in een vochtige kast op gesloten te zijn geweest. Spreek er met een buitenlandschen uitgever niet over om van een Nederlandsch werk een vertaling
uit te geven: bij de gedachte slaat hem de schrik op het hart. De ondernemendste uitgevers in het buitenland hebben ook van de weinige
uitzonderingen, hierboven genoemd, nog niet eens zooveel profijt getrokken, dat zij den diversen auteurs zouden vragen in aanmerking te
mogen komen voor hun volgende werken.
Hoeveel breeder van vlucht, hooger van bezieling, edeler van vorm
onze litteratuur der laatste halve eeuw ook moge zijn in vergelijking
van wat zij, enkelen meesters niet te na gesproken, tevoren was: nog
heden gaat zij in den Olympischen wedstrijd met die der andere beschavingsvolken een voortreffelijk dilettantisme niet te boven. Onze
beste litterarische werken staan even ver boven het gemiddelde van
wat de litteratuur der ons omringende volken heeft aan te wijzen, als
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beneden wat zij bezit aan het puikste. Wij bezitten slechts vier
schrijvers, die in het buitenland kunnen rekenen op een vaste en welwillende aandacht van het littérair ontwikkelde publiek, en door hun
namen te noemen wordt slechts een feit geconstateerd geen waardeering te kennen gegeven, ofschoon zij in deze bladzijden in hooge mate
aanwezig is: Louis Couperus,Frederikvan Eeden, Herman Heyermans
en Israël Querido. Van de overige roman- en tooneelschrijvers, hoe
groot hun beteekenisook zij in onze waardeering,wordt slechts meteoorzeldzaam een wer k vertaald of gespeeld, en de ingenomenheid, waarmee
zulk een bijzonder feit in onze dagbladpers wordt meegedeeld, bewijst
reeds, dat er in het Nederlandsche geestesleven een kwalijk bedwongen betreuren leeft,dat men in den vreemde van onze litteratuur zoo
weinig notitie neemt. Zou de oorzaak ergens anders moeten gezocht
worden, dan, met het voorbehoud onzer moeilij k aan te leeren taal,
in onze litteratuur-zelf?
Elk volk heeft de litteratuur, welke het, geestelijk, waard is, en,
materieel, wil betalen. Zoek niet verder: de oorzaak van de geringe
waardeering, welke onze letter kunde in het buitenland vindt ligt hier.
Wanneer onze beste littéraire producten zelden hooger gaan dan ,een
voortreffelijk dilettantisme, dan schijnt de reden daarvan, dat onze
auteurs, naar de oude opvatting van het woord, dilettanten*) zijn, die,
door andere levenstaak geroepen, de litteraire kunst enkel als verlustiging beoefenen in de oogenblikken hunner opgetogenheid. In dezen
zin zijn dichters overal en altijd dilettanten. Dit zal wel de reden zijn,
dat hun werken slechts zelden door andere worden gewaardeerd, dan
door hen wien het gegeven is hun bezieling te kunnen volgen, wat
slechts met weinige hoog gestemde geesten waarlijk het geval is. Maar
werkelijke kunst is niet enkel een geval van verlustiging. Zij is tevens
een roeping, een plichtsvervulling, hooger nog: een apostelschap, en
de werkelijke kunstenaar, die waant aan zijn kunstenaarschap te
hebben voldaan door in de oogenblikken zijner verlustiging den menschen de zuivere schoonheid te hebben doen aanvoelen, kan in zich
zelf niet de tegenover gestelde oogenblikken derven, waarin hij, uiterst
onvoldaan met zich zelf en zijn kunst, erkennen moet, dat zijn zelfgenoegzame kunstverlustiging de gelouterde uiting is van het gewoonste
egoisme.
*) Van diletto: Ital. v. verlustiging; dilettanti: zij die zich met liefde in een
kunst werbaam verlustigen, maar er geen levenswijding van maken.
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De kern van alles, ook in het geestelijk leven, is het getal. Een
klein volk, dat bovendien het ongeluk heeft een afgesloten taal te
spreken, kan slechts een litteratuur voortbrengen van geringe beteekenis voor het geestesleven der wereld, indien het dit jammerlijk euvel
niet weet te keeren door ingrijpende middelen. Wij behooren in het
geestelijk ruilverkeer der wereld ons niet enkel te vergelijken met de
volken, wier taal door millioenen wordt gesproken. Zelfs de drie Skandinavische talen, onderling toch reeds gemakkelijk verstaanbaar,
kunnen elk voor zich rekenen op een gehoor in het buitenland, dat bij
ervaring weet, dat wat daar wordt gepubliceerd veelal een uitstorting is van den verhevensten littérairen geest. Wil men beweren, dat
deze drie volken in werkelijkheid geestelijk hooger staan dan het Nederlandsche? Het lij kt, dat daarvan geen sprake behoeft te zijn. En
toch is dit misschien wèl het geval. In ièn opzicht althans staan zij
toch wel degelijk boven ons: hun ontwikkeling is minder van eigen
nationale bezieling afgeleid door de studie van vreemde talen, zoodat
nj, wat hun mogelijk aan internationale bevatting ontbreekt, voor
zich zelf goed maken door krachtiger nationale geestesverkerning.
Wat kunnen inderdaad de meeste onzer auteurs, in hun geestelijke
ontwikkeling volwassen bij de studie van eenige vreemde talen, en de
daaraan gepaarde waardeering, bewondering, straks onwillekeurige
navolging der geestelij ke stroomingen van het buitenland,wat kunnen
nj den geletterde in den vreemde anders bieden dan een ten beste wel
gelukte navolging van wat hij in eigen taal beter gelezen heeft? En wel
zonder dat er vaak van onze eigen nationaliteit iets beters in is, dan
een kleinburgerlijke huisbakkenheid, waar voor hij, wijl hem van
eigen volk allerminst vreemd, - want gelukkig heeft het Nederlandsche volk er het monopolie niet van - in zijn vriendelij kste stemming
slechts een glimlach van toegeeflijkheid kan over hebben. De Skandinavische schrijvers kunnen dus rekenen op een veel talrijker publiek,
dat hun werken in de oorspronkelijke taal kan genieten. Het gelukkige gevolg is, dat zij, wanneer de aard van hun genie, of van hun tegenwoordig vooral in bloei staand talent het meebrengt, wat zeker niet
altijd het geval is, binnen korter of langer tijd beschikken over een
veel wijder lezerskring, dan de Nederlandsche auteur. Voor een leven
van jammeren geboren, dat hij meestal het hoofd biedt met een goed
humeur een betere zaak waardig, komt deze, zelfs in zijn eerzuchtigste droomen, voor zulk een succes hoop te kort. Het eerste gevolg
is, dat de Skandinavische uitgevers den auteur meer kunnen betalen,
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dan de Nederlandsche uitgevers het den schrijvers doen, die door hun
onverzwakten ijver om hen aan het werk te houden een zoo verdienstelijk werk verrichten, zonder dat hun eigen verdiensten er in dubbelen zin veel baat bij vinden.
Het komt hier op neer: littéraire kunstenaars van talent kunnen in
de drie Skandinavische landen van hun geestelijken arbeid althans
leven, zonder weelde, maar toch met de weelde van voor vele chose
superflue, mais absolument nécessaire, een huwelijksleven, indien zij
dit willen, zelfs met een spaarzaam verblijf in het buitenland. Zij zijn
dus niet, zooals negen tienden van de littéraire kunstenaars in ons
land, afhankelijk van andere inkomsten, welke moeten gezocht
worden in een betrekking of arbeid buiten hun kunst om, in een
financieel goed huwelijk of, reeds gevonden, in hun erfrecht, of ingelukkige speculatiën in winstgevende fondsen. Zij zijn kunstenaars
en niets anders, terwijl de Nederlandsche auteurs slechts bourgeois
zijn, min of meer satisfaits - velen eer min, dan meer: ik erken het en enkel in de oogenblikken, waarin zij zich geheel kunnen wijden
aan de verlustiging hunner ziel, artisten.
Ongetwijfeld, om het zoover te brengen in Skandinavië, evenals in
de grootere landen, moet er door den jongen dichter - ieder auteur
begint met het moeilijkste: het dichterschap - veel strijds gestreden zijn,en wat daarop volgt. Eer hij een uitgever vindt; eer de oomes
in de kritiek hem gunstig bespreken; eer het publiek zijn naam kent
en vooraf reeds geneigd is een nieuw wer k van hem te lezen, heeft hij
honderd maal in buien van twijfel en kleinmoedigheid zich zelf afgevraagd, of het wel zou gaan? Maar wanneer hij eenmaal zoo ver is, dan
bezit hij althans iets waarop hij maatschappelij k kan steunen. Hij behoort tot de arrivés, op wie de jongeren en de zich miskendrekenenden
zoo puntig kunnen schelden. Nederland is een klein land. Men arriveert er spoedig. Dikwijls zelfs voor dat men zich goed onderweg gevoelt, is men reeds waar men gehoopt had te komen. De uitgevers bewijzen er beginners van eenig talent een toeschietelij kheid, welke doet
denken, dat er in Nederland even veel vraag is naar groen als naar
rijp. Maar wat heeft de Nederlandsche auteur bereikt, als hij voor zijn
werken een uitgever kent, die niet meer weifelt? Wat wanneer zijn
werken in de huurbibliotheken van zijn dierbaar vaderland wijze
lezers vinden, die, door hun zuinigheid bedrogen, geduldig langen tijd
hun beurt af wachten, voor zij hen kunnen genieten? Dat hij, wanneer
hij geen ander middel van bestaan heeft dan zijn talent, geen aandee-
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len in de "Koninklijke", geen behoorlijk gesalarieerde betrekking in
de bureau x van stad of land, geen fortuinlij ke wederhelft of, voor het
minst, niet aan een of andere krant is verbonden, een stille vennoot is,
meestal zelfs een al te stille vennoot, van de firma Misère en
Compagnie.
Niet te min is zelfs dit reeds een maatschappelijke vooruitgang bij
vroeger. Multatuli, de eerste om dit waagstuk te bestaan, kende het
nijpendste gebrek, tot hij allengs vrienden en vereerders vond, die iets
meer voor hem over hadden dan hun waardeering. Ook in dit opzicht
is hij een baanbreker geweest. Maar nog heden zijn onze letterkundigen, die in hun jeugd onverstandig genoeg waren om, tegen de waarschuwing hunner brave ouders in, er niet een fatsoenlijk ambacht bij
te leeren, al was het maar dat van Hans Sachs, schoenmaker; of in
jeugdigen overmoed het versmaad hebben om op eenige wijze, desnoods als verf-koopman, zooals Tollens, of als makelaar, zooals Potgieter, of op eenige andere wijze zich voor een soms achtbaar, maar in
ieder geval wel betaald bestaan te bekwamen, er maatschappelij k
droeviger aan toe dan, ik denk, het Nederlandsch publiek, dat op intelligente wijze leest, bekend is, of zelfs vermoedt. De onbemiddelde
jonge littéraire kunstenaar, nog heden, staat voor de keus om in zijn
verdere leven de kunst te beoefenen als dilettant, maar zich dan maatschappelijk in veiligheid te brengen dcor ambacht, ambt of betrekking, Of een leven te leiden van bohémien, dat, hoe aardig het zich in
Maart laat aanzien, na een te korte lente zijn bloesems verliest, en in
den zomer - om maar niet van herfst en winter te spreken - hem de
ervaring geeft, dat elke andere arbeid, zelfs die van los werkman bij de
gemeente-straatreiniging, in Nederland beter beloond wordt, dan die
van auteur. Het zijn er ook maar weinige, die dezen euvelen moed bezitten. Haast zou ik zeggen: slechts enkele, die in hun jonge jaren
zoozeer elk gezond verstand misten, zooveel overmoedig vertrouwen
hadden in hun gave, om te gelooven, dat de financieele belooning
hunner werken voldoende zou zijn om hen door het leven heen te
helpen, zelfs indien hun jeugd in dit opzicht een optimisme bezat, bestemd om niet langer te duren dan de tijd, dat de rozen bloeien en zij
zich beloofden tevreden te zullen zijn met een armelui's kamertje en
het voedsel ergens uit een minne keuken. Die enkele zijn er evenwel, en
hoe groot, maar weinig gewaardeerd, of hoe gering hun talent ook zij,
zij vervullen hun noodzakelijke taak in het maatschappelijk leven.
Want niet enkel correspondeert elke kunst op haar eigenaardige
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kunstgevoeligen, maar de kunstenaar van gering talent vervult niet
minder zijn plaats in de maatschappij dan de uitnemendste en gevierdste zijner broeders. Want, om bij de litteratuur te blijven, indien
er schrijvers of schrijfsters ~ijn, die, wat men noemt, "keukenmeidenromans" schrijven, dellkeukenmeiden"zijn een deel van een volk,dat
zijn recht op geeigende lectuur kan doen gelden. En SOIDS gebeurt 't,
dat een schrijver van "keukenmeiden-romans" - het voorbeeld van
Daniel Defoe bewijst het - werken schrijft, welke de eeuwen trotseeren. De heerlijkst be~ielde en edelst dooroefende dichters, wier
werken vaak slechts door de fijnst beschaafde le~ers kunnen worden
genoten, zijn in een tijd, waarin het eigenlij k gezegde volk komt tot
het bewustzijn van zijn rechten, maatschappelijk van geen hooger beteekenis dan de maker van een aardig volksliedje of de schrijver van
een roman, die door ambachtsjongens verslonden wordt.
Wil iemand ontkennen, dat een nationale litteratuur een geestelijk
volksbelang is van de eerste grootte? In dit geval behoeft hij dit niet
verder te lezen: hij kan waarschijnlijk zijn tijd voordeeliger besteden.
In ieder geval zou ikdezen bijzonderen kortzichtige curiositeits-halve
wel eens willen ontmoeten. Ik geloof echter niet aan zijn bestaan.
Indien het mogelijk ware, dat littéraire kunstenaars voor een korten
tijd niet gaven wat zij aan edelst kunnen bezitten, dan zou een volk,
zelfs ons nuchter poldervolk, weldra een intellectueele leegte gevoelen, waarin zijn verarmde ziel te vergeefs heul zou zoeken bij andere
kunsten, wier beoefenaars allereerst de droefheid van dit gemis zouden
beseffen. Natuurlijk is dit niet mogelijk. Kunstenaars zijn bezetenen,
de kunst beheerscht hen. Zij moèten scheppen zooals zij moetzn
ademen. Mag daarvan een volk misbruik maken door ongevoelig zijn
dichters aan de misèren van het practische leven over te laten? Dat
mag het te minder in een tijd, dat het woord: de arbeider is zijn loon
waard, wordt uitgestrekt in de lengte zijner dagen, in de gereede er kenning, dat hij zijn loon waard blijft ook wanneer hij in zijn ouderdom
niet langer arbeiden kan. Een nationale litteratuur is een. nationaal
belang. Dit erkend, en de erkenning, dat een volk tot plicht heeft hen,
die in dit belang voorzien, voldoende maatschappelij k te beloonen,
zoodat hij of zij zijn levenstaak kan blijven vervullen, is slechts een
schrede verder op den weg der logische redeneering.
Waarom slechts littéraire kunstenaars, waarom niet schilders,
musici, beeldhouwers, tooneelspelers, en wie verder? Ja, waarom
niet? Hier is echter een schrijver aan het woord. Indien andere kun-
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stenaars vinden, dat zij tegenover de gemeenschap geen geringer
rechten kunnen doen gelden dan de kunstenaars van het geschreven
woord, dat zij er dan voor op komen. Echter moet het hier gezegd
worden, dat geen andere artist in Nederland onder ongunstiger omstandigheden werkt dan de auteur. Hoe karig ook: de andere kunnen
van hun kunst leven. Schilders, musici, uiten zich zelfs in een internationale taal. De voorbeelden zijn in ons land talrijk, dat de eerste
zich rijk geschilderd hebben. Tooneelspelers zijn er in ons land Ook
wel erg aan toe, maar wanneer zij boven hun kunstbroeders uitsteken,
vinden zij bij het publiek een waardeering, dikwijls onevenredig aan
de beteekenis van de tooneelspeelkunst, hoe groot die ook zij, in het
verband der gemeenschap. Niemand, of het moest een musicus van
groot talent zijn, wordt door ons volk zoo gevierd als een tooneel-artist van talent, al zijn de verdiensten niet steeds geevenredigd aan de
verdienste, waarvan de menigte soms schijnt te denken, dat zij door
laurier en roos kan gevoed worden. Maar de schrijver? Maar de dichter? Hij geeft zijn kunst aan een tot ondankbaarheid geneigd en nuchter gestemd volk, niet zelden gereed hem en zijn kunst gering te
achten. Terwijl zijn taal hem slechts een zeer beperkt getal intelligente lezers schenkt, heeft de Nederlandsche auteur in dien kleinen
kring nog te dQen met de mededinging van de meest gelezenen, in dit
opzicht, wel benijdenswaardige auteurs van het buitenland. De meeste
zijner lezers berijden zelfs nog hun littérair-stokpaardje. De eene
geeft hoog op van de Russische litteratuur, de andere van de Skandinavische, een derde loopt met molentjes uit Engeland of Frankrijk;
Duitsche litteratuur is uit den aard der verwante taal toch reeds gemakkelijk te genieten, en indien er ergens in het verre Oosten een
dichter wordt ontdekt van hooge waarde, dan zou de geestelijke
pronkzucht van het Nederlandsche volk zich zelf ontrouw worden,
indien zij zich niet haastte zijn verdienste te er kennen. Dat is prachtig! Het duidt op een levendige belangstelling in litteratuur, waarvan,
helaas, de vaderlandsche auteur het slachtoffer wordt. Want, zoo is de
natuur eenmaal, Waar de een zit kan de andere niet zitten, en de tijd
aan den eenen cultus besteed, maakt die aan den andere korter. Zijn er
veel woorden noodig om te doen begrijpen hoeveel gelukkiger er de
letterkundigen der groote cultuur-volken aan toe zijn? Niet slechts
kunnen die rekenen op een lezerskring honderdmaal wijder dan de
onze, waarin zoo goed als niets anders wordt gelezen dan wat nationaal is, en daarmee ontvangen zij een overeenkomende geldelijke
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belooning, terwijl zij dan nog den Nederlandsehen schrijver het in
zijn klein kringetje moeilijk maken.
Dit alles is bekend en overbekend. Verwonderlijk, dat dan het Nederlandsche volk er nooit aan gedacht heeft, dat of de Nederlandsche
letterkundige een armoede moest lijden, welke niet anders dan
hoogst ongunstig op zijn talent kon inwerken, Of zijn tijd en gaven in
dienst moest stellen van anderen arbeid, waardoor zijn leven uitermate van zijn doel wordt afgeleid, en hem die uitnemende gemoedsrust ontbreekt noodig voor een langrijk werk van kunst. Ik denk, dat
dit de oorzaak is, dat de Nederlandsche litteratuur zoo weinig in den
vreemde wordt gewaardeerd. Het is wel opmerkelijk, dat de vier Nederlandsche auteurs: Couperus, Van Eeden,Heyermans en Querido, die
in het Buitenland zekere waardeering vinden, in dezen zin geen dilettanten zijn. In Nederland kijken de menschen elkaar op tafel: daardoor is het bekend, dat althans drie van deze vier geheel of nagenoeg
geheel van de opbrengst hunner kunst leven, al zal het dan niet zonder
moeite en zorg zijn. Hun talent is onaanvechtbaar. Maar de Nederlandsche litteratuur kent toch andere auteurs van niet geringer talent,
van wier werken wel eens een in vreemde taal wordt overgebracht,
doch wier namen in het buitenland, desondanks, onbekend zijn gebleven. Zou.dit niet komen, wijl zij hun kunst beoefenen als kunstenaars, die er niet van behoeven te .teven? Goed, hun talent is groot.
Wanneer hun namen een beschaafd Nederlander genoemd worden,
dan begroet hij hen in gedachte als menschen aan wie hij schoone
oogenblikken, weldadige uren zelfs, heeft te danken. Maar zij kennen
niet de dreiging van den volgenden dag. Zij hebben hun inkomsten,
salaris, verdiensten. Wat zij met de pen verdienen is een sigarenduitje,
is goed voor een glas wijn, voor een extra-mooien hoed voor hun
vrouw. Wie leeft er nou van z'n pen?! Hun werk kan schoon zijn. Het
is vaak schoon. Temeer wijl zij Boileau's raad aan littéraire besnedenen
kunnen volgen:

Vingtfois, sur Ze métier, remettez votTe ouvrage,
PoZissez Ze sans cesse et Ze repolissez.
Temeer? ••• Te minder! Want vaak mist het daardoor de opwelling
des harten, de geestdrift, de overgaaf van den kunstenaar aan zijn bezieling, waardoor er uit zijn wer k een vlam opstijgt, welke licht geeft
en verwarmt ook hun, die het in de tempering van een vertaling leeren
kennen. Wat dezen kunstenaars vaak bovenal ontbreekt is de directe
aanvoeling van het leven. Hunner is de leus: l' art pour l' art! Zij ver-
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beelden zich heel wat, zij meenen te leven in een tour d'ivoire, zoo
hoog, dat zij nauwelijks weten, dat daar beneden iets gaande is, dat
men strijd noemt, waarin jammerlijke nederlagen, maar ook heerlijke
overwinningen zijn te ervaren. Zij hebben zich van het leven afgewend, en het leven wendt zich van hen af: slechts enkele verfijnden,
die den sleutel bezitten van hun toren, klimmen tot hen op, en waardeeren hen. Maar de man of de vrouw, die in een kunst, in de kunst
van het woord nog wel, waarin de ziel zich zoo spontaan kan uiten,
een levensroeping vindt, waarbij de hoogste maatschappelijke belangen gemoeid zijn, die legt er, soms ondanks zich zelf, zonder het te
bedoelen, iets in van het brandende leven: den gloed, die nimmer verdooft en steeds verwarmt. Hoe bijzonder ook zijn of haar talent zij,
men herkent het in de eerste plaats omdat het leeft. Het zal gebreken hebben, maar het beweegt zich, het kan dansen, zingen,
roepen, vechten, schreeuwen, schreien en juichen: het is leven van
ieders leven, en het spreekt door de taal heen, waarin het zich uit, nog
een andere taal, verstaanbaar over de geheele wereld, en ieder ziet er
van op, en luistert. Niet altijd wordt begrepen wat hij of zij te zeggen
heeft; niet altijd is het waard om gehoord te worden. Maar wanneer
hij iets zegt, waarnaar hij de menschen, in welk vreemd land ook,
weten te doen luisteren, dan erkent ieder, dat dit iets is van het
leven, dat gestreden wordt, en niet doordroomd i het leven dat te
gloeiend is om gepolijst te worden en twintig maal over gepolijst, zoo
als men dat in Holland zoo gaarne ziet, waar men met ingenomenheid
het voorbeeld aanhaalt van Gustave Flaubert, die zoo lang op een
bladzijde proza werkte. Mooi voorbeeld voor het "vingt fois sur Ie
mltier". Maar Flaubert was een man van geld. Ik had hem wel eens
zoo lang op een bladzij willen zien blokken, als hij, zoo als de meeste
andere Fransche schrijvers, van zijn litterairen arbeid had moeten
leven.
Misschien dat de Nederlandsche auteurs, wanneer ook zij van hun
werk kunnen bestaan, in het buitenland meer gewaardeerd worden,
al blijft hun dan toch steeds onze moeilijke taal in den weg. Dit is niet
te verhelpen. Wel, althans gedeeltelijk, dat zij een werk verrichten
waarvoor het loon dusdanig is, dat ieder die er van hoort, en het wèl
overlegt, met den vinger naar het voorhoofd wijst. De Nederlandsche
uitgevers? De Nederlandsche uitgevers zijn de eenige, die desnoods
van de Nederlandsche litteratuur kunnen leven. Zij doen immers het
werk niet zelf. Zij laten het doen, en hebben zelfs den moed om wan-
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neer een auteur, of de auteurs, om verhooging van loon vragen, enfin
verhooging van loon, zooals Jan de werkman, hem of hun te verwijten,
dat het wel grievend is om zoo miskend te worden, nog wel door menschen, die zoo hoog moesten staan om te kunnen leven van de blauwe
lucht. Voor de Nederlandsche uitgevers geldt het gezegde: "zaken
z;ijn zaken". Meestal hebben zij ook te maken met menschen, wie het
allerminst om geldelij ke verdiensten te doen is, en, zoo al, in ieder
geval gemakkelijk zijn te bepraten, vooral, wanneer men een beroep
doet op het eergevoel met een zachte bespeling van het klavier hunner
ijdelheid er bij. Het verheven principe, dat zaken zaken zijn, is voor
de uitgevers zoo profijtelijk om dat een wat ervarene uit het vak gemakkelijk een voldoend aantal auteurs weet te vinden, die voor hem
werken, zoo dat hij, met zijn eigen zakenbeleid er bij natuurlijk, kan
leven op een wijze, dat iemand die niets anders dan zijn pen heeft om
op te bijten soms neiging gevoelt om bij zijn dierbaren uitgever een
kei door de vensters te gooien. Overdrijving! Accoord. Maar men
moet niet verwachten, dat de Nederlandsche uitgevers, ofschoon zij
ongetwijfeld meer kunnen betalen dan zij doen voor het littéraire
werk, dat zij het licht doen zien, den auteurs ooit genoeg kunnen
geven om van te leven. Daarvoor is ten onzent het getal van hen, die
boeken koopen te gering. Misschien ook zijn 7;Ïj-zelf, ofschoon zakenmenschen, te weinig ondernemend om voor 7;Ïch en voor den schrijver
alle winst te halen, die er in een uitgaaf zit. In de laatste jaren heeft
men vele voorbeelden geûen, dat van een boek hooger oplaag is te
bereiken dan de meeste uitgevers er in zagen, en het honorarium stijgt
natuurlijk evenredig aan de oplaag. Klein nog, het getalletterkundigen, die van de opbrengst van hun arbeid trachten te leven neemt toe.
Zij kunnen dit nog niet zonder als los werkman bijdragen te schrijven
voor kranten of tijdschriften. Maar het getal lezers vermeerdert jaarlijks, en er z;al van zelf een tijd komen, dat een romanschrijver ten
onzent in z;ijn arbeid een karig levensbestaan kan vinden, zooals bijvoorbeeld, minus het onrecht, dat zijn volk dien genialen man aandeed, volle twee eeuwen geleden reeds in Engeland Daniel Defoe, van
wien enkel zijn Robinson Crusoe, hoofdzakelijk bij de kinderen bekend
is, terwijl zijn Moll Flanders en zijn Colonel Jack nog heden gretige
lezers zouden vinden van een publiek, dat gaarne avonturen leest.
Maar eer het zoover is, dat een romanschrijver in Nederland den
lezerskring vindt van Daniel Defoe in het Engeland van twee eeuwen
terug, zouden zij, die nu reeds pogen enkel litterair artist te wezen,
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zonder bourgeois satisfait te zijn, een leven van ontbering kennen,
dat hun enkel kan bespaard blijven, wanneer de gemeenschap en, in
haar naam, de regeering den plicht erkent om hen, die aan de natie

haar eigen letterkunde geven, maatschappelijk het leven te verlichten.
De Nederlandsche regeering heeft dan eindelijk de litteratuur aan
den nationalen horizon ontdekt! 't Is wel eigenaardig, dat het een ministerie van rechts moest zijn, dat van deze ontdekking blijk gaf door
vijf duizend gulden op het budget uit te trekken om in dezen geweldigen tijd, waarin een geheel nieuwe-wereld-orde ontstaat,op de Nederlandsche littéraire kunstenaars toe te schieten, wien anders de maatschappelij kenood allicht te hoog zou stijgen.Menzegt,dat het denkbeeld
een nagelaten erfenis was van het ministerie-Cort van der Linden. Wat
doet het er toe? Eerst in dezen duisteren wereld-dageraad, welke op
den oorlog volgt, heeft onze regeering de letter kunde van haar land
ontdekt. Zij is toen, natuurlijk, te raden gegaan bij het buitenland, en
heeft - waarschijnlijk niet zeer verrast, want zij weet, dat het de
plicht van een echte Nederlandsche regeering is om in alles achteraan
te komen sukkelen, want voor geen kronen en scepters zou zij in eenig
opzicht een voorbeeld willen zijn - *), zij heeft toen gezien, dat men
in vele andere beschaafde landen reeds sedert geruimen tijd zekere
bedragen op de begrooting uit trekt om daaruit verdienstelijke en toch
behoeftige auteurs en dichters te steunen. Let wel op, dat dit ook in
Engeland, Duitschland en Skandinavië het geval was. Wat Frankrijk
betreft: reeds sinds een eeuw werden daar aan tal van letterkundigen
baantjes verleend, waarin zij, zonder veel kopzorg over het arnbtelij ke
wer k, althans financieel veilig waren, en zich geheel konden wijden
aan hun letterkundigen arbeid. Men zou zeggen, dat in landen waarin
een schrijver of dichter een zeer wijden lezerskring voor zich heeft,
dien hij voor zijn werk misschien kan winnen, de steun der overheid
niet zoo zeer noodzakelijk was. Niet te min, had deze indenvreemde
veel eerder en krachtiger bewust van het nationaal belang eener nationale letterkunde, ook in dit opzicht der Nederlandsche regeering een
voorbeeld gegeven, dat eerst in den nieuwen tijd, waarvan wij heden
de verschrikkelijke barensweeën zien, door haar werd gevolgd. Beter
laat dan nooit. Dat deze in Nederland zoo ongewone daad der regeering door onze letter kundigen bijzonder gewaardeerd zou worden,
was niet te verwachten, aangezien het den meesten, maatschappelij k
*) Ook daarin is zoo waar een novum te ontdekken. Door de wettelijke
45-urige arbeidsweek heeft onze regeering een voorbeeld gegeven!
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gedekt buiten de litteratuur om, onverschillig kan zijn of de regeering
al of niet een klein bedrag voor letterkundigen uit trekt.
De hoofdzaak in deze is, dat zij het beginsel heeft erkend, dat waar
de letter kundigen in een nationaal belang voorzien, door de natie een
verantwoordelij kheid wordt gedragen voor hun maatschappelij k bestaan. Zij trekt er f 5000.- voor uit op het jaarlijksch budget. Dit
bedrag is teveel, of te weinig. Teveel, indien het haar slechts te doen
is om het beginsel ingang te doen vinden bij het Nederlandsche volk,
dat zich nooit bekommerd heeft om de vraag, waarvan de menschen
die hun natie oorspronkelij ke lectuur schonken, eigenlij k leefden, en
misschien veronderstelde, dat het letter kundig talent van der jeugd af
gepaard ging met vaste inkomsten. Te weinig, indien het te doen is
om een blijk van waardeering te geven aan bijzondere talenten of aan
letterkundige arbeiders in bijzondere hulpbehoevendheid. Het spreekt
van zelf, dat bijzondere talenten bij zonder beloond verdienen te
worden, al kan het de vraag zijn of het gewenscht is, dat zulk een
blijk van waardeering uitga van de regeering? Hier op kan men anderzijds weer toegeven, dat de overheid wel waarlijk tot taak heeft om
mannen en vrouwen, die zich voor eenig nationaal belang verdienstelijk hebben gemaakt, door belooningen aan te moedigen. Maarwatis
dan vijf duizend gulden? Waarachtig, het Nederlandsche volk is niet
scheutig. Wanneer het een hervormer en voorganger als Willem Kloos
beloont met jaarlijks honderd duizend centen, nadat het hem tot zijn
zestigste jaar financieel aan zijn lot heeft overgelaten •••• En te denken,
dat deze gift wel door hem aanvaard moest worden als een maatschappelijke uitkomst! Het bloed stijgt iemand naar het hoofd, als hij aan
deze schande voor het Nederlandsche volk denkt, en weet, dat zoo
iets door de meeste Nederlandsche letterkundigen-zelf volkomen in
orde wordt geacht.
Intusschen, het beginsel, dat de Staat te zorgen heeft voor het
maatschappelijk welzijn der letterkundigen, en daarin heeft te voorzien, wanneer het, door welke oorzaak ook, gevaar loopt, is erkend.
De vraag is nu hoe dit beginsel %al toegepast worden? De regeering
heeft voor haar vijf duizend gulden den raad ingewonnen van de Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen. Het is ontzettend te
denken hoeveel nationaal talent de Vereeniging van Nederlandsche
Letter kundigen vertegenwoordigt. Schrijver heeft de eer er lid van te
zijn, niet zonder een kalmeerend bewustzijn hoezeer hij bij zijn medeleden te kort schiet. Maar de Vereeniging van Nederlandsche Letter-
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kundigen is niet enkel dat, zij is ook een vereeniging van in haar overgroote meerderheid welvoldane burgers, die om de redenen hierboven
aangegeven zeer tevreden zijn met de bestaande toestanden, en eerder
zal het Russische Bolsjewisme ingang vinden in een kerkenraad, dan
in haar midden. Men moet dus niet van haar verwachten, dat zij ooit
eenige hervormingsplannen voorstelt, waarvan het Nederlandsche
volk opkijkt. Zij heeft de f 5000 van de Nederlandsche regeering
aanvaard, en is dankbaar en voldaan, een beetje bangelij k zelfs, dat de
regeering ooit berouw zou toonen over deze voor ons land ook waarlijk ongekende scheutigheid. Wezenlijke hervormingsvoorstellen
zullen dus moeten uitgaan van die leden zelf, weinig in getal, nochthans, die om persoonlijke of om altruïstische redenen, niet de glundere
maatschappelijke tevredenheid deelen, welke zoovelen hunner collega's in Nederland eigen is. Hier zal getracht worden een paar denk:beelden ter sprake te brengen om den maatschappelijkenstrijd van den
letterkundige in Nederland te verlichten, en hem in veiligheid te brengen, als hij daarin invalide geworden is.
Pensioen voor den ouden dag! Dat spreekt van zelf in een tijd,
waarin de minst geoefende werkman, en terecht, dezen eisch doet
gelden. Maar eer het zoover is, dat men aan pensioen voor den letterkundige denkt, moet er aan gedacht worden om hem zijn arbeid te
verlichten. Het getal letterkundigen, die van hun pen leven neemt toe.
"De pen," bij wijze van spreken; de pen wordt meer en meer door de
schrijfmachine vervangen en op den rommelzolder der rhetoriek neergelegd naast "delier". Op belangrijkevermeerdering hunner inkomsten
van de zijde der uitgevers behoeven zij niet te rekenen. Zoolang ook
de uitgever onderworpen is aan de wetten van het kapitalistische stelsel, zullen de Nederlandsche auteurs steeds door zakenmenschen te
kort worden gedaan, en zal dus de Nederlandsche litteratuur zich niet
verheffen boven het voortreffelijke dilettantisme, waarvan hierboven
sprake was. De schrijver geeft zijn idée voor beter, maar het eenige
redmiddel voor den Nederlandsche letterkundige, en de litteratuur,
schijnt hem te zijn, dat de gemeenschap, dat is de regeering, hem
voor zijn werk in tijdschrift of boek evenveel bij past als de uitgever
hem kan geven.
Ik hoor reeds het gelach, het protest, de or kaan loeien van bezwaren tegen dit idée! Zoo iets is er nooit geweest. In geen enkel land
wordt het gedaan! Volkomen waar. Het is er nooit geweest, geen enkel
land gaat in deze voor. Dat de Nederlandsche regeering in iets een
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voorbeeld zou geven is natuurlijk uitgesloten. *) Laat men gerust
zijn: de schrijver is niet zoozeer een vreemdeling onder den rook van
ons Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om te
denken, dat zijn idée, waar de maatschappij in Nederland het geestesspoor der andere volken slechts in de verte volgt, in zijn leven
eenige kans heeft verwerkelijkt te worden. Maar is het daarom verwerpelijk, onuitvoerbaar? Hij heeft geen de minste berekening gemaakt wat het zou kosten. Misschien wel een paar mi1lioen! Als het
niet meer kostte, zou het aanbeveling verdienen om het op staanden
voet te verwerkelijken. De Nederlandsche letterkundigen los gemaakt
van ontbering of van bourgeois-satisfait-invloeden, en dit voor een
bagatel van een paar millioen! Ik ontwikkel het denkbeeld, alsof het
niet onmiddellijk onder algemeenen spot verworpen zal worden. Ja,
bij het bedrag, dat de uitgever, blijkens beëedigde boekhouding, den
auteur voor zijn arbeid in tijdschrift of boek uitkeert, geeft de Staat
hem een gelijk bedrag. Wat is het bezwaar, dat geen andere staat zoo
scheutig voor zijn litteratuur is?Heel weinig.!ngeen anderen beschaafden

staat zijn de letterkundigen als zoodanig maatschappelijk zoo kwalijk
gesteld als ten onzent. Wat geldt het bezwaar, dat het idée tijdschrift
en boek rekbaar is? Nog minder. Het is tedefinieeren. Zal men zeggen,
dat wanneer de Staat zoo royaal is voor auteurs, de beoefenaars van
alle andere kunsten voor hun kindsgedeelte zullen op komen? En
waarom zouden zij dit niet? Nog meer millioenen? Wel ja, nog veel
meer millioenen. Er is geen reden waarom, wanneer de Staat zooveel
millioenen uitgeeft voor zijn verdediging te water en te land, hoe die ook
weze, zoo veel andere millioenen voor de materieele belangen van zijn
volk, zijn geestelijke belangen daarbij te kort zouden schieten, en tot
de voornaamste geestelijke belangen behoort, dat kunstenaars zich,
maatschappelij k onbezorgd, aan hun kunst kunnen wijden. Maar nog
eens: hier wordt alleen voor den letterkundigen kunstenaar gesproken,
die er maatschappelijk het slechtste aan toe is. Bij de verwerkelijking
van dit idée zou het ook niet noodzakelijk zijn aan jonge letterkundigen, zooals door hen verlangd wordt en onder gegeven omstandigheden met het volste recht, een stipendium te verleenen. Er kan in dit
opzicht immers reeds gevraagd worden: "waarom wel aan jonge schilders en musici, die bovendien van den staat geldelijken steun ontvangen in hun inrichtingen van onderwijs, in de musea, wat voor de Ne*) Zie hiervoren.
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derlandsche letterkundigen niet eens behoeft, waarom aan schilder en
musicus, en niet aan den jongen dichter? Neen, geen belooningen,
geen aanmoedigingen van staatswege in de litteratuur. Het spreekt
ook van zelf, dat wanneer het idée, dat hier voor ·t eerst, als ik mij niet
vergis, wordt opgeworpen, verwerkelijking nabij ware, deze alleen
zou kunnen geschieden op voorwaarde, dat aan de overheid vooraf
elke inmenging ontzegd zou worden in wat in tijdschrift of boek zou
worden gepubliceerd. Zij is als Sijmen: 2;ij mag betalen, maar heeft
voor het geestelijk leven van haar volwassen volk niets te zeggen.
Onder geen enkele voorwaarde, al ware het, dat idéeen werden verkondigd, welke tegen 2;ijn eigen bestaan ingingen, zou het geoorloofd
kunnen worden, dat de Staat, door den schrijver te salarieeren in verhouding tot wat de uitgever hem naar practische overwegingen, dat
het publiek zijn werken zal koopen, voor zijn werk betaalt, het recht
zou hebben te zeggen: "dit zult gij niet publiceeren, of voor dit werk
betaal ik u niet mijn deel:· Elke uiting van geestelijk leven heeft recht
van bestaan, ook die, misschien zelfs voorál die, waarvan de overheid
van het oogenblik geneigd is dit recht te ontkennen.
Collega van Hulzen, practischer dan ik, die door een kwart eeuw
zwervens in de wereld mijn maatschappelijke belangen, helaas, volkomen heb verwaarloosd, herinnert mij zeer terecht, dat de voornaamste schuld aan onze misère door den boekhandel wordt gedragen. Ongetwijfeld: de auteurs moeten van de uitgevers hooger honorarium bedingen. Al ware ·t maar om van de toekomstige regeering, welke in dit
op2;icht haar plicht zal doen, een gelijk hooger bedrag te kunnenontvangen: gesteld de onwaarschijnlijkheid, dat over vijftig jaar nog het
kapitalisme en de daarmee verbonden loonsvernedering van arbeiders
zal bestaan. Maar het zou onrecht wezen van de uitgevers te verlangen,
wat eigenlijk van de boekhandelaars behoort te worden opgeeischt:
namelijk het deel, dat 2;ij tot 2;ich trekken en dat hun, als volkomen
overbodige tusschenpersonen bij de transactie onder schrijvers en
publiek, niet toekomt. Zij ontvangen thans dertig tot vijftig procent
van het bedrag waarvoor een werk aan het publiek wordt verkocht.
Dit wil bijvoorbeeld zeggen: een uitgever, die afwijkt van den ouden,
gemakkelijken weg van zijn weinig ondernemende collega's om een
werk onbereikbaar duur te verkoopen, zonder dat echter de auteur er
eenig voordeel vaQ. geniet - het tegendeel is vaak waar! - en romans
uitgeeft voor f 1.30 per deel, dan betaalt hij daarvan de helft aan den
boekhandelaar, die er een 50- tal exemplaren van voor zijn rekening
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neemt. Van de andere helft moet dan de auteur zoogenaamd "gehonoreerd" en het boek gedrukt worden, en de uitgever het zijne ontvangen. Dit is ongehoord! Waarom moeten de boekhandelaars, deze
eunuchen in het koninklijk paleis der litteratuur, die van de schoonen,
die meestal voor hen gesluierd blijven, enkel den naam kennen, waarom moeten zij zooveel ontvangen? Wanneer hun tusschenkomst gemist
kon worden zou al dadelijk hun loon het schrijversloon kunnen vermeerderen. Is er misschien iemand, die, zooals het nu gaat, alles in orde
vindt? Dat het den boekhandelaars vergund worde hun voor hen zelf
zoo zegenrijke tusschenkomst te verstrekken voor de buitenlandsche
boekenmar kt. Wie zal ontkennen, datzij dan het recht hebben rij kelij k
beloond te worden? Doch dat de overheid ook in dit opzicht haar
plicht vervulie, en, zooals zij markthallen en winkels heeft geopend
voor lichamelijk voedsel, ook boekstallen opene, waarin de producten van den vaderlandschen geestescultuur zijn te ver krijgen tegen
den kostenden prijs. Terwijl onder de gegeven omstandigheden een
auteur - en ik leg er nadruk op, enkel van de ondernemende uitgevers, die goedkoópe editie's aan de markt brengen - op een tantième kan rekenen van, twee of drie gelukkigen uitgezonderd, nog
geen zeven honderd gulden, zou hij, indien de boekhandel uitgeschakeld kon worden, kunnen rekenen op een •••• om dat nare woord van
miesige litteraire grootdoenerij te gebruiken: een "honorarium" van
goed twee duizend gulden. Een goudland zou de Nederlandsche litteratuur ook dan nog niet worden, als men berekent, dat een schrijver
aan een eenigszins lijvig werk toch allicht een half jaar bezig is. Ik
neem hier het toch nog weinig voor komend geval, dat een auteur in
ons land een •••• "honorarium" heeft kunnen bedingen van wel zes á
zeven honderd gulden. De meeste zijn niet zoo gelukkig.Wat mij betreft: ik durf de misères, die ik door mijn uitlandigheid voor mijn
boeken heb aangenomen niet eens te noemen uit vrees, dadelij k
naar een krankzinnigengesticht te zullen worden gezonden. Want
welk mensch, dat niet volkomen is getroebleerd, heeft ooit maandenlang gearbeid voor wat niet meer was dan een goedgeefsche aalmoes?
Zoo zijn echter de toestanden in de Nederlandsche litteratuur. Wordt
het misschien tijd, dat daaraan, hoe dan ook, een einde kome?
Maar voor dat de boeken in den boekhandel verschijnen
moeten zij worden uitgegeven en het zou noodzakelij k zijn, dat de
schrijvers voor goed worden losgemaakt van de uitgevers, die voornamelijk op hun talent parasiteeren. Het zou aanbeveling verdienen,
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dat de regeering door een belangrij k crediet te openen de letter kundigen, practisch bijgestaan door mannen van zaken, instaat stelde om op
coöperatieve wijze zelf hun boeken uit te geven, zoodat de geheele opbrengst, na aftrek der noodzakelijke uitgevers- en exploitatiekosten,
aan hen kwam. Zulk een coöperatieve uitgeverszaak zou onder geestelijk beheer behooren te staan van een niet te beperkte commissie
van letter kundigen en lezers, opdat de werken door haar uit te geven
zouden ontsnappen aan de betichting van littéraire onbenulligheid,
maar tevens aan die andere van enkel geschreven te zijn door en voor
mandarijnen. Het spreekt van zelf, dat voortaan iedere auteur zijn
wer k door een dergelij ke maatschappij gepubliceerd zou wenschen te
zien, omdat enkel zij hem de volle belooning zou kunnen toekennen,
welke hij ~r voor verdient. Maar dit wil niet zeggen, dat ieder,
die schrijft het recht zou hebben zijn werk op haar persen te leggen.
Men zal het echter niet licht zien, dat minister de Visser, man toch,
in vele opzichten, van ruime denkbeelden, sympathieker figuur dan
sinds langen tijd op eenigen ministerszetel in Nederland te zien was,
eerlang met een voorstel in dezen geest den honderd wijzen onzer
Kamer, van wier denkbeelden zijn ministerieel leven afhangt, zal verrassen. Het hangt echter grootendeels van de letter kundigen af om in
den lande, een voor hun nood gunstige publieke opinie te scheppen
door voortaan ijverig propaganda te maken voor dergelijke gerechtvaardigde wenschen, opdat in de naaste toekomst door de regeering
worde ingezien, dat hier werk voor haar is te doen.
Iets anders is ook de vraag om aan Nederlandsche letterkundigen,
zeg op hun zestigste jaar, pensioen te verleenen. In dezen tijd,waann
iedere arbeider voor zijn pensioen opkomt, kan het geen ernstige tegenkanting vinden, wanneer ook de Nederlandsche letterkundige arbeider, van ten minste evenveel beteekenis voor het geestelijk leven
van zijn volk als een onderwijzer, een leeraar, een hoogleeraar, ook
zijn pensioen komt verlangen. Pensioen! Een recht dus! Geen hulde,
geen erkenning van zijn bijzonder talent. Er zal altijd gelegenheid
zijn om dit op bijzondere WIjze te eeren, ofschoon ik niet zie, dat het
Nederlandsche volk daar zeer grif mee is. Pensioen, een recht voor
ieder die schrijft, het doet er niet toe, of hij of zij uit anderen hoofde
op zestig-jarigen leeftijd pensioen of inkomsten geniet. Pensioen voor
den Nederlandschen letterkundige alszoodanig.
Er kan hierbij, dunkt mij, geen sprake zijn van den een hooger
pensioen te verleenen dan de ander. Er is meer of minder talent bij de
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schrijvers, maar er is geen vaste maatstaf om dit te beoordeelen, teminder waar nog vaak kliekgeest en adoration mutuelle de juiste
waardeering vertroebelen. In een land, welks letterkundigen door
eigenaardige omstandigheden meestal buiten den invloed staan van het
maatschappelij k leven, waardoor er allengs een soort van mandarijnenlitteratuur is ontstaan, zoodat aan den vorm een waarde wordt toegekend, welke in geen verhouding staat tot haar beteekenis voor het geheele volk; waar bovendien coterietjes kleingeestige denkbeelden bezitten, mag er slechts èèn maatstaf zijn voor allen, en die is de kwantiteit van het werk. Het komt mij voor, dat zulk een staatspensioen
aan letterkundigen, laat mij het ándere woord bezigen: aan schrijvers,
verleend behoort te worden naar het aantal "boeken" of "tooneelwerken", dat iemand op zijn zestigste jaar heeft geproduceerd, met
dien verstande, dat het evenredig verhoogd wordt naar gelang hij OQk
na dien leeftijd "boek" of IItooneelwerktt aan het gemeenebest
schenkt. Indien daarbij het talent niet tot maatstaf genomen mag
worden, wèl kan de meer of mindere uitgebreidheid van ieder werk
in acht worden genomen. Schrijvers van brochures kunnen, schijnt
mij, voor deze pensioeneering slechts in aanmerking komen, indien
Zij hun geschriften tot een geheel vereenigen en daarvoor e~n uitgever
vinden, die dit werk voor eigen rekening opnieuw het licht doet zien.
Een "werk" behoort zeker aantal bladzijden te tellen om het te kunnen
rangschikken tot de categorie, waarbij eenig recht van pensioen begint.
Het zou, meen ik, niets overdrevens bevatten indien de gemeenschap
den schrijver op zijn zestigste jaar een pensioen uitkeerde naar ~jn
aantal werken, van welken aard ook, en wel, bijvoorbeeld, voor elk
"klein" werk /50.- jaarlijks, voor elk "groot" / lOO.- onverschillig
voor de vraag of hij misschien reeds eenig pensioen trekt voor
gepresteerden anderen arbeid. Een gelij ke maatstaf zou kunnen
gelden voor tooneelschrijvers.
Allerwaarschijnlij kst zal men hier tegen opwerpen, dat men zoo
doende het schrijven van minderwaardige boeken zou bevorderen.
Maar ten eerste kan er over de minderwaardigheid van een geestesarbeid verschillend geoordeeld worden, ten tweede hebben ook die
wer ken recht van bestaan, welke geen lectuur bevatten voor de
hoogst-beschaafden van een volk, en ten derde is het niet eens zoo gemakkelij k om zelfs een slecht boek te schrijven. Geen oogenblik kan
het bezwaar gelden, dat men op dit idée reeds heeft doen hooren, dat
men er allicht toe zou komen om, hoe dan ook, een boek te gaan schrij-
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ven, enkel om op zijn zestigste jaar een staatspensioentje te ontvangen.
Het spreekt toch van zelf, dat geëischt wordt, dat er een uitgever moet
zijn gevonden, die den risico van de uitgaaf op zich nam, en het bewezen moet worden, dat het werk ter zijner tijd ook lezers vond. Indien dit het geval is, dan heeft de schrijver recht op zijn pensioen, onverschillig welke lezers dit waren. Catalogi kunnen niet, academische
proefschriften en dergelij ke werken slechts in aanmerking komen,
indien zij in den handel zijn gebracht en gebleven. En wat het bezwaar betreft, dat op deze wijze een prulschrijver allicht hooger pensioen zou ontvangen dan degeen, die slechts een enkel boek, maar dit
dan ook een meesterwerk, heeft voortgebracht: wanneer dit waarlij k
zoo is, dan moet deze groote man op andere wijze maatschappelijk
veilig worden gesteld. Met uitzonderingsgevallen kan bij een wetgeving geen rekening worden gehouden. Het ligt trouwens voor de
hand, dat hij in zijn leven een anderen arbeid moet hebben verricht,
waarvoor hij zijn recht op pensioen kan doen gelden. Want van de opbrengst van een boek, al ware het de Openbaring zelf, kan niemand in
Nederland leven. Alles is mogelijk, maar dit niet.
Niet te min, en het is weer vriend van Hulzen, die dit denkbeeld
oppert, kan deze staatspensioeneering van letterkundigen Ook op andere wijze geregeld worden. Hij stelt voor haar reeds op 55 jaar te
laten beginnen omdat, volgens hem, ik ben dat niet met hem eens, op
dien leeftijd wel nièt de fantasie, maar de werkkracht vermindert, en
het bewezen is, dat daarvan de lijn geweldig daalt. Ala bonne he ure.
Aan bewijzen betuig ik al het respect, dat hun toekomt. Hij wenscht
dus, dat de gemeenschap reeds op den vijf-en-vijftig-jarigen leeftijd
van den schrijver met haar niet veel langer te ontwijken plichts-verwlling begint, en den auteur een jaarlijksch pensioen toekent van
/500.- In't voorbijgaan: merkt gij wel op, hoe bescheiden wij ten
slotte ~jn? Ik met mijn / 50.- en / 100.- per werk, Van Hulzen
met zijn / 500.- voor á1le werken. Waarachtig, men zal ons niet
kunnen verwijten, dat wij de morgenster begeeren uit den hemel van
den minister van financiën. Elk jaar mèèr verlangt Van Hulzen honderd gulden meer voor den bejaarden schrijver. Ook hij, welk hulde
ook hij gaarne brengt aan het buitengewone talent, welke geringschatting ook hij, tot zekere hoogte, gevoelt voor schrijvers, die met
een minimum talent een maximum boeken weten te fabriceeren,
erkent, dat ook deze in een behoefte voorzien, en een arbeidspremie
mogen ontvangen voor hun ijver. Met die jaarlijksche verhoogingen
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ontvangt de 70 jarige auteur dan een pensioen van / 2000. - een vollèdig pensioen, terwijl hij op zestig jaar, dat pensioen van duizend
gulden ontvangt, waarvoor de regeering, blij kens haar financieel toch
zoo bescheiden Kloos-hulde, en onze brave Vereeniging van letterkundigen iets schijnen te gevoeletl. En wanneer ik het nu wèl beschouw lijkt mij het plan van Hulzen nog eenvoudiger dan het ~jne,
en ik geef dit gaarne voor dat. Want mij is niet een hoofdzaak een
ideetje van mij ingang te doen vinden, maar om voor den auteur het
primitieve recht te doen erkennen, niet alleen dat hij, als arbeider,
zijn loon waardig is - dat hem echter voor zijn arbeid nog wordt onthouden, God beter 't! - niet allen zijn 166n, maar, wat nog veel noodzakelijker is, zijn pensioen, als hij niet meer arbeiden kan. En dat men
hier tegen niet inbrenge, dat de Vereeniging van Letter kundigen
zich nog niet voor een staatspensioeneering van auteurs heeft uitgesproken. Het grootste gedeelte harer leden wordt reeds uit anderen
hoofde gepensioeneerd of heeft pensioeneering niet noodig. Er bestaat in ons land ook eigenlij k geen IIVereeniging van letterkundigen",
wèl een vereeniging van letter kundige dilettanten. Allen eerbied overigens voor hun ontzagwekkend talent! Er bestaat in ons land geen vereeniging van wat men zou kunnen noemen beroepsletter kundigen, om
de eenvoudige reden, dat die voorloopig misschien nog niet kán
bestaan. De Nederlandsche letterkunde als beroep is te veel hetzelfde
als ontbering, afgetrapte schoenen en afgedragen kleeren, en, wat
nog vèel erger is, een veroordeeling tot levenslang celibaat, om haar
als zoodanig aantrekkelijk te maken. Tenderde maal: een Vereeniging
van letter kundigen bestaat niet in ons land.
Natuurlijk gevoelt de schrijver wel hoe optimistisch zijn en Van
Hulzens voorstellen zijn. Hij geeft hen voor beter, indien maar de
vraag van het levensonderhoud van den letterkundige in Nederland
worde besproken. Duizendvoud' is het onrecht in de tegenwoordige
maatschappij, maar een specifiek Nederlandsch onrecht daarbij is,
dat de Nederlandsche letterkundige, indien hij geen ander middel van
bestaan heeft dan zijn talent en zijn energie, gedwongen wordt tot een
arbeid zonder rust. Maar zelfs dan nog een leven leidt vol ontbering,
kopzorg en verschrikking voor den ouden dag, waaraan zijn maatschappelijk gelukkiger collega's niet denken, wanneer zij zijn werk op
hun manier bevitten.
MAURITS WAGENVOORT.

JEAN TOUSSEUL. *)
In de droeve tijden die wij beleven, heb ik meer dan eens, - en
meestal vruchteloos, helaas! - gesnakt naar iets dat ik zou kunnen
zien, of hooren, of lezen, of genieten, zonder daarbij een wrangen nasmaak van toorn, ongeduld, teleurstelling of verachting te proeven.
Het lezen van couranten wordt je doorgaans tot een aanhoudende ergernis om al de leugens en lafheden, die daar zwart op wit gedrukt in
staan. Wie kan b. v. nog een politiek discours van een groot politiek
man aanhooren of een verklaring van een grooten diplomaat lezen,
zonder daarbij van haat en minachting te grijnzen? Leelijkheid,
leugen en valschheid zijn alomtegenwoordig; en men trekt zich
maar liefst van de menschen terug, om in de eenzaamheid en de afzondering misschien nog eenigen troost en zuiver genot te vinden.
Dit genoegen heb ik gesmaakt bij de lezing van Jean Tousseul'g
boekje "La Mort de Petite Blanche".
Ik denk niet, dat veel Nederlandsche lezers weten wiejean Tousseul

is. En ik geloof dat er nog minder zijn, die zijn boek zullen gelezen
hebben.
In de geestdriftige en bewonderende voorrede, die de bekende
Belgische romancier Georges Eekhoud er voor schreef, lezen wij, dat
hij, die zich achter het weemoedig pseudoniem van Jean Tousseul
verschuilt, een gewezen steenhouwer is uit de provincie Namen.
Ziehier wat de jonge auteur, in allen eenvoud, over zijn eigen zijn en
wezen, op een vraag van Eekhoud, in 1918 antwoordt:
"Ik zal U mijn geschiedenis in enkele regelen vertellen, want ik
wil u niet nutteloos tijd doen verliezen. Ik ben zeven en twintig jaar
oud. Mijn vader, - de goede lieve man is gestorven, - wer kte in de
zinkovens van Sclaigneaux. Ik bezocht de lagere school van Seilles
en later de middelbare school van Andenne. Ik was een slecht leerling.
Ik las de boeken onzer schrijvers: Lemonnier, Eekhoud, Picard en
anderen. Ik had een zwakke gezondheid, werd ziek en moest op raad
van den dokter, veel wandelen in de bosschen van ons dorp. Daar
*) La Mort de Petite Blanche. Imprimerie Coopérative, rue des Augustins,
Huy (Liège).
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begon ik met verzen te dichten. Op zestienjarigen leeftijd schreef en
publiceerde ik "Le Muet" en op achttienjarigen ouderdom Mar-Jo,
in de dagbladen onzer streek. Op dien leeftijd ook kwam ik als steenhouwer in de groeven van Seilles. Die zware arbeid was doodend voor
mij. Ik moest heengaan. Ik leefde meer dan armoedig van mijn pen.
Niemand moedigde mij aan. In wanhoop ging ik terug naar de steengroeven. Ik ben er gebleven. Even voor den oorlog kreeg ik een klein
plaatsje op 't kantoor •..•
Het boek, dat ik hier wensch te bespreken: "La Mort de Petite
Blanche" is een zeer eenvoudige en zeer droevige geschiedenis,
waarin hoogst waarschijnlijk wel iets, - en misschien wel veeU van Tousseul's eigen troosteloos bestaan is doorheen geweven.
Jacques Muraille, steenbikker, is getrouwd met Marie, een werkvrouw. Hun beider leven is één aanhoudend ploeteren en zwoegen
om aan den kost te komen. J accques is een braaf echtgenoot en een
uitstekend werkman, maar af en toe drinkt hij, tot opwekking van
krachten, omdat de arbeid zoo onmenschelijk zwaar is. Zoo geraakt hij
van lieverlede aan den drank verslaafd, en dan wordt hij slecht, en
mishandelt zijn vrouw. Zij hebben een zoontje: Pierre. Het kind
groeit in het wilde op. Zij hebben geen tijd, en ook weldra geen geld,
om behoorlijk voor hem te zorgen. Vader is goed, wanneer hij niet
gedronken heeft; en moeder is altijd goed. Maar vader drinkt meer
en meer, en het gevolg. daarvan is, dat moeder ook steeds harder
zwoegen moet om rond te komen. Pierre is nog een kind, als hij ook
reeds naar den steengroeven gezonden wordt. Daar werkt hij met zijn
vader. Dezen overkomt, tengevolge van zijn dronkenschap, een ongeluk; hij sterft; en voortaan moet Pierre alleen voor het huishouden en
voor zijn afgebeulde moeder zorgen. Het is te zwaar voor Pierre; hij
is te zwak; en op zijn beurt leert hij drinken om zijn krachten bij te
houden. Moeder sterft en Pierre blijft heel alleen.
Zijn leven is van een doodsche verlatenheid en melancholie. Hij is
leelijk in zijn gezicht geschonden door de pokken, hij is arm en drinkt;
geen vrouw zou van hem willen. Op een avond terugstrompelend
naar zijn hut, vindt hij boven op een steenhoop, een armulig wezen
liggen: een verhongerde, half- doodgevroren vrouw.
"Soudain il ouvrit l'oreille, on pleurait là, sUf Ie talus. Oh! les
sanglóts dans Ie soir, qu' i1s sont tristes! Transi d'angoisse, Muraille
s'arrêta: ses yeux fouillèrent l'ombre; il y devina une forme humaine.
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11 s'avanca: c'était une femme qui, replieé sur elle-mème, grelottait
dans l'herbe gelée. 11 vit luire ses grands yeux de naufragée.
- Qu' avez vous, notre dame? fit il respectueux.
- Oh! j'ai froid! murmura-t-elle et elle tendit ses pauvres mains
gongflées.
- Venez avec moi?
Hij neemt haar mee naar huis, zet haar bij de warme kachel, geeft
haar te eten; en als zij, in ontroerde dankbaarheid hem wil vertellen
wie zij is en hoe het komt dat hij haar in zulk een hopeloozen toestand
aangetroffen heeft, geeft hij tot antwoord:
- Cela ne me regarde pas. Chauffez-vous.
Zij is een droef verloren schepsel, een vrouw die zich voor een
stuk geld, voor -een stuk brood, aan om het even welken man verkoopt;
en als hij opstaat en haar zegt dat zij dien nacht toch in een bed zal
mogen slapen, is zij dadelij k bereid om wat zij beschouwt als de tol
zijner goedheid, te betalen. Maar daaraan denkt hij vooreerst niet.
tIn l'aida à grimper l'escalier.
- Voilà votre chambre, dit-ilo C'est ceUe de maman. Dormez
bien. Jusqu'à demain.
Elle n'en pouvait croire ses oreilles. Et elle s'agenouilla devant
lui et lui baisa les mains en sanglotant.
- Allons! allons! dit-il, Ie corps tout remué. Couchez-vous: Vous
mourez de sommeil.
11 se dégagea et descendit.
Hij houd haar bij zich; en in haar dankbaarheid ontwikkelt zij
zich tot de beste, liefderijkste vrouw, die een man zich zoude kunnen
wenschen. Zij brengt netheid en gezelligheid in zijn armoedig huisje;
hij werkt voor haar en zij wordtzijn vrouw, niet voor de wet, maar volgens de natuur. Een kind, Petite-Blanche, komt op de wereld.
Nu is er geluk in zijn leven en alles schijnt er op te wijzen, dat het
van langen en bestendigen duur zal zijn. Helaas, een ziekte, een meedoogenlooze ziekte, gevolg van haar ellendig, akelig leven, vertoont
weer haar wreede verschijnselen; zij kán niet leven; en ook PetiteBlanche kan met haar fatale smet van erfelijkheid niet leven; zij sterven beide kort op elkaar en dan is Pierre Muraille's bestaan voor goed
gebroken. Hij gaat weg, hifreist, hij zwerft, hij drinkt; hij komt terug
in zijn armoedig huisje, als een oude bedelaar en landlooper, om eindelijk ook te sterven.
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Dit boek is geen litteratuur. Het is een diep-schri;nende blad%i; van
werkelijkheid, uit het verschrikkelijke zwoegersleven. Het heeft niets
van een geconcipieerde tragedie of melodrama, al sterven er ook al de
personages in. Hier is 't het leven zelf, het harde, onbarmhartig s;ouwers-leven, dat de menschen doodt.
Zelden heb ik een werk van grooter en dieper emotie gelezen.
Zelden ook een werk van schooner zachtheid en verteedering. En het
wonderbaarste is nog wel, dat die arme werkman, zonder eenige litteraire opleiding van beteekenis, klanken heeft gevonden om zijn gevoelens uit te drukken, zoo mooi en gaaf en zuiver, zoo waar, zoo
frisch en fijn en teer gevoeld, dat geen enkel, geroutineerde beroepsliterator het juister en beter en zuiverder zou kunnen.
Ik zal slechts enkele treffende voorbeelden aanhalen ••
Er komt in dit werk een soort van leitmotiefje voor, dat nu en dan
eens, op verschillende toonen wordt herhaald en dat vol is van de
heimweeïge poëzie van den arme, die zich met 0 zoo weinig rij k en gelukkig voelt.
Pierre Muraille ligt als klein kindje in zijn wieg en geniet van zijn
ontwaken tot het zoete leven.
"Douceurde vivre! •..• Douceur d'être un petit animal, de sucer son
doigt ou sa chemisette, de se rouler dans des draps bien chauds,
d'avoir soif, de saisir entre ses lèvres Ie bout violet d'un sein IDouceur
de voir remuer ses orteils, de constater, - osurprise!-qu'ilsfont
partir de son être - qu'on peut les immobiliser quand on veutl ...• de
s'écouter gazouiller et de se taire, à volonté!. ... Douceur de regarder
et de fermer les yeux, de ne voir autour de soi que des êtres très
grande et très forts, aux visages souriants!. .•• Douceur de n'entendre
que des mots très doux: "Mon petit crapaud •..• mon fifi .••. mon
nounou •... mon jésus•... mon bondieu!.. .• Douceur inaffable de la personne qui chante, qui est toujours lá, qui sourit toujours et qui a de
beaux yeux! .••. Douceur de rire, douceur de pleurer, douceur d'être
gäté comme un petit chien de madame! ••..
Cela ne dure pas toujours:'
Ziedaar Tousseul in zelf-verteedering. Hoor hem nu in objectieve
beschri;vingskracht. Een avondstemming in de streek der steengroeven:
"Des comeilles agitaient leurs loques noires sur les champs avant
de regagner la forêt hospitalière; des pies et des geaiss'injuriaientdans
Ie Bois-Planté; les perdrix vagabondes se remettaient à glousser ten-
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drement. Des cris d'enfants qu'on ne voyait pas, s'élevaient des fonds
mystérieux qui entouraient Ie plateau!'
"Le soleil restait pendu quelques minutes à la pointe de la charpente, comme une grosse lanterme rouge. Le ciel prenait des teintes
innomables et parfois un rayon vert fusait de la fournaise ou un attelage, tout á coup, surgissait entre deux terris. Le bois bleuissait, Ie
chemin creux y faisait un trou saigneux, on y distinguait encore Ie
tronc d'un bouleau, Ie fût d'une cheminée oulesommetd'unpinisolé
qu'on eût pris pour du broD%e garni de bavures. L'enfant voyait des
bêtes partout: les buissons ressemblaient à de gigantesques araignées;
Ie chemin de fer aérien au squelette d'un monstre des vieux äges; les
scories à des têtes de chien. Puis la lune apparaissait avec son visage de
mort!'
Pierre is ernstig ziek geworden. Zijn gezicht is akelig geschonden
door de pokken, wat hem voortaan den bijnaam van "Le Frésé" zal
doen geven; maar hij geniet van zijn herstelling, waar hij nog te bed ligt.
"Heures douces et bénies de la convalescence! Heures claires de la
résurrection. Bonheur indicible de ceux qui retirent leur pied de la
fosse! Ah! C'était bon de vivre! L'ombre des passants animait Ie plafond blanchi á la chaux; Ie dimanche, la voiture d'un riche y mettait
une tache fugitive quand les cloches sonnaient Ie dernier coup de la
grand'messe."
Zoodra hij hee1emaal weer op de been is, wordt hij in de kalkovens
te werk gesteld.
"A l'aide d'une petite hOlle il enlevait les pierres que Ie feu n'avait
fait que lécher. Les grillons stridulaient de bonheur dans la maconnerie. Les gueules des fours allumaient de splendides incendies et vomissaient des rubis dans l'obscurité des couloirs. Les hommes, Ie visage
cuit et grimacant, les oreilles, la bouche et les yeux pleins de poussière
chaude, crachant comme des tuberculeux, brouettaient Ie feu qui leur
brûlait les poils, leur boursouflait la peau, leur rongeait les mains
comme un excéma. Leurs ombres diaboliques a1laient et venaient,
tourmentaient les gueules rouges avec leurs ringards ..... •
Daar krijgt hij een stuk kalk in een van zijn oogen; hij wordt verpleegd en moet een gekleurden bril dragen.
,,11 était fier d'avoir été blessé et de porter des lunettes. 11 en parlait en souriant. Puis il s'amusa à regarder autour de lui avec des verres
de couleur. Le paysage semb1ait attendre la fin du monde et les gens
avaient des faces de cholériques."

JEAN

TOUSSEUL

233

Als volgt beschrijft hij dan een dynamiet-ontploffing in de steengroeven:
"Soudain, Ie sol bougea. Vair se déchira, une volée de pierres passa
en sifflant comme une bande d'oiseaux. Un nuage blancenvahittout
Ie cirque, puis un nuage de poussière jaune. Une acre odeur de poudre
flotta. Durant dix minutes la gigantesque muraille se démantela,
s'ecroula comme un édifice tourmenté par des secousses sismiques.
Un monolithe roula au milieu du chantier. Le fracas del'explosion et
de l'éboulement déferlait sur les deux collines et faisait trembier les
vitres des maisons."
Na den dood van de vrouw die met hem leefde, brengt hij al zijn
laatste liefde en teederheid op het kind, op Petite-Blanche over:
"Venfant fut confiée á une voisine. Pierre qui une fois avait mis
Ie pied sur Ie seuit d'un cabaret, rentrait Ie soir en toute bate. 11
donnait son lard á la petite qui' en raffolait, la laissait grimper sur ses
jambes fatigueés et lui racontait des histoires.
- Papa, je me vois dans tes yeux. Pourquoi n'y es-tu pas, toi, dans
tes yeux?
Et Pierre chantait:
"Douceur d'avoir lá, sur vos genoux, blottie dans vos bras une
petite chose vivante qui est votre, qui vous aime malgré votre laideur,
qui ne voudrait pas changer de papa, qui vous baise les mains, la
blouse et qui croit vous réjouir en vous ennuyant. Cher petit être,
pour qui je vis encorel Chacun de mes milliers de coups de maquette
t'est consacré. C'est pour toi que je travaille, que je saigne, que je
risque la mort. C'est pour toi que je souffre en mon ame et que je ne
fais pas Ie plongeon dans la Meuse. C'est pour toi que je serre les
mains dans mes poches et que je ne tue pas. C'est pour toi que je me
passe de genièvre qui me ferait tant de bien. Cher petit être, tu es ma
. ••••"
reme
Na den dood van het kind verdwijnt hij voor jaren. Hij komt enkel
in het dorp terug om zelf te sterven. En Jean Tousseul vertelt dat
einde, dat hij heeft bijgewoond, met zulk een forsche en aangrijpend
sobere intensiteit, dat ik hier het gansche fragment wil overschrijven.
"Des pauvres, un jour, ramassèrent Pierre Muraille sur la grand'
route qui va de mon village au Plat-Pays. C'était la fin. J'allai Ie voir.
11 avait la tête sur la tabIe, la visière de la casquette dans Ie cou. Je
l'appelai "Eh! Frésél" Ses yeux aqueux, très grands dans son visage
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sculptéme fixèrent.Je crois qu'il me reconnut. 11 se mitábredouiller.
Je me penchai pour comprendre: impossible! La langue était paralysée:
rentendais bien qu' il se répétait, qu'il faisait des efforts pour articu1er.
- Prononcer .... fit-ilo
Son bras ballant eut un geste de colère, sa tete refomba et, sous
celle-ci, l'autre main gratta la tabie, comme une souris. Son tibia
gauche se balançait sans discontinuer sur son genou droit. Ce1a dura
une demi-heure: raclement et balancement.
Je l'appelai de nouveau:
- Avez-vous chaud, Frésé?
- Tout .... doucement .... Na (non) ....
Je Ie couvris avec les vieilles hardes que me donna la dernière
hotesse du coureur de chemins. Son bras s'appuya sur labaguettedu
poêle et sa main, ramassée comme un crabe, effleura Ie couvercle. I1
la releva avec une grimace de douleur en serrant Ie poignet, de I'autre
main. I1 se remit á brédouiller. Je me penchai de nouveau et je saisis
quelques mots: "Cloches.... Papa .... Marie .... Blanche.... petite
crapaude .... araignée .....• Puis vint un balbutiement de geai, intraduisible. I1 se tut.
La main recommença á gratter la table -d'autres agonisants ont
une couverture á "ramasser," celui-ci n'avait que du bois à racleret la jambe à aller et à venir comme un balancier. Je songeai qu'il
n'avait peut être pas mangé. I1 restait un peu de soupe á l'hotesse: je
Ie lui offris. I1 but avec avidité en sucant ses moustaches et sa barbe
entre deux gorgées. I1 bredouilla de nouveau: nous ne Ie comprîmes
pas. Sa tete eut un hochement impatient et il nous fit signe qu'il
voulait puiser dans la tasse. On lui donna une cuiller.
- Propre? demanda-t-il.
- Oui.
Alors, il mit la tasse à sec et, parfois, n'y voyant plus, il puisait dans
Ie vide.
11 bredouilla encore en me regardant: il voulait me parler, ses
mains firent des gestes vagues. "Lá.. .. lá..... • disait-il. A coup sûr, il
voulait me donner quelque chose qui se trouvait dans ses hardes ou
ailleurs.
- Répétez un peu, Frésé.
Navré et fatigué, il dit:
- Tout á l·heure ....
I1 baîlla largement et passa. Je fouillai mon ami: et je découvris dans

JEAN TOUSSEUL

235

la poche de son gilet, du cöté du coeur, un sachet de cuir contenant une
mèche de cheveux et un sifflet de frêne:'
En dan besluit de schrijver nog eens met zijn zoo schoon en diepweemoedig leitmotief:
"Douceur de mourir, de ne plus avoir faim, ni soif, ni froid, ni trop
chaud,'douceur d'étendre ses membres las, douceur de dormir!. ••• et
d'aller voir s'il ya Quelqu'un lá-haut, derrière la Grande VoûteL .• tt
Dit merkwaardig boek, waarin nog meer aangrijpende en
mooie stukken voorkomen, is er een dat men niet vergeet en ook een
dat troost in al zijn weemoedvolle droefheid, omdat het zoo zuiver
van gevoel is gehouden, zoo waar, zoo ernstig en omdat het leed
waarvan het vol is met zooveel nobele berusting wordt gedragen.
CYRIEL BUYSSE.
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Huib Hoogland is een hartstochtelijke, maar goedaardige jongen, zeer aanhankelijk, dus afhankelijk van demenschen, kleindenkend van zich zelf, zijn loten de
maatschappij redelijk aanvaardend, %OOa1s hij hen nu eenmaal vindt. Toch heeft
hij wel verwachting van het leven, vage illusies en droomen, als wij allen; die in de
jeugd meenen, dat later, opeens en ergens, het echte leven pas beginnen zal. Maar
in al die beloovende vaagheid, onderscheidt Huib toch immer dit positieve, dat
zijn hart aan de litteratuur hangt en hij als hoogste illusie schrijver %Ou willen
worden. Door veel warrige en verwarrende hindernissen van materieelen aard,
door jaren van harde tegenheden heen, bereikt tenslotte Huib het zoo begeerde
doel. Hij mag schrijver zijn en zich vergeten in een gedroomde wereld, een
vreemd ruimer leven leiden naast het bekrompen gewone •••• En voelt zich toch
niet gelukkig, want het schijnt hem soms of hij, dusdoende, verzuimt en vergeet
te leven, of die zoo begeelde fictie maar een armoedig surrogaat is voor een stralende werkelijkheid, die ook hem in zijn jeugd beloofd was. En evenwel weet hij,
dat de voorhanden wereldsche genietingen, de mondaine of demi-mondaine vermaken, hem zoo goed als niets zeggen, terwijl hij eerlijk poogde zijn eigen leven
een goede kans te geven in een %OOveel mogelijk passioneele romantische liefde
voor een verdrukt getrouwd vrouwtje, dat dan vervolgens door een justum
matrimonium aan hem verbonden wordt. En ook dan .... blijkt het toch dàt
niet. Wat de groote kunstenaars tot radeloosheid benauwen kon, wat Ibsen in met
minder dan drie drama's telkens andel's trachtte te tormuleeren,blijft ook dezen
jongen man kwellen als een bitter gewetensverwijt: dat zijn leven eigenlijk ongeleefd, onuitgeleefd, voorbijgaat. Zijn liefde blijkt geen erg groote of hevige
liefde, zijn vrouw allicht geen wederhelft, zijn dagelijksch bestaan een eng
afgepast kantoor- en zakenleven. Hoeveel vermogens, die toch in hem
sluimerden, bleven ongebruikt, hoeveel van 's levens mogelijkheden liet
hij te loor gaan, door de omstandigheden, maar ook door dien drang naar
dat schrijversschap, waarvan hij de innige waarde nu wel eens betwijfelt....
Zoo heeft ook aan Huib Hoogland het leven niet het geluk gebracht, dat, als het
St. Elmsvuur om de bergtOppen, %00 verlokkend gloort in de verten.... die nooit
naderbij komen. En zoo is levensweemoed de grondtoon van dit, Robbers'
jongste, boek. Het lijkt niet bepaald op duidelijke beelding aangelegd, weinige
der figuren staan er uitgewerkt en van dezen is dat slovige, %Wakke moedervrouwtje ons het klaarste, terwijl Hwbs echtvriendin maar niet duidelijk wil
worden. Verder is er in het boek waarschijnlijk een teveel aan gesprek en geredeneer, ook omdat de schrijver ons %00 gaarne tenminste eenhoekvanhetgeestesleven in die zoo rijke en gedruischvolle jaren om 'So wil teekenen, den worden-
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den Nieuwe Gidstijd. Ik denk eigenlijk niet, dat hij daar in geslaagd is, het doet
alles wel te klein en mager aan, maar het voor 't eerst als historisch tijdperk be~
schrijven van die glorierijke Renaissance geeft een warmen schijn aan het ver~
haal, die •••• misschien wel meer als persoonlijken voorkeur onderkent dient te
worden, doch bekende dingen toch inderdaad in een verrassend licht stelt. Robbers lijkt in dit werk wel xeer uch xelf, vrij van de onnatuur en geforceerdheid,
die hem vroeger wel eigen waren, bijna overal eenvoudig en direct. Zijn groote
momenten gelukken niet altijd, de spanning is dan niet groot genoeg en de woorden willen soms niet mee, doch in de sobere duidelijke milieu~teekening van het
Hollandsche leven, in de zeer geleidelijke ontwikkeling van het verhaal op den
zachten ondertoon van 's levens raadselige ontoereikendheid, is hier iets bereikt, dat meetelt in de goede hedendaagsche romankunst, die er meer een van
het hoofd dan van de -zinnen is en allereerst vraagt naar een diepere gedachte van
het leven.
F. C.

R. VAN GENDEREN STORT, De Grijsaard en
de Jongeling, Em. Querido, A'dam, 1919.
Het lij kt precies op een verhaaltje in een ouderwetschen bundel zeer xwakke romantiek. Hoe komt, wil men vragen, een nog jong auteur aan een zoo geantiqueerde ziel! Of is dit soort romantiek toch wel van alle tijden? Een vage, tra~
nenrijke weemoed om 't leven, opgexweept, uitgeknepen, toegespitst tot een
woordenval van grondeloazen jammer en wereldgroote tragiek. De opstelling is
allerprimitiefst en doet ook denken aan de xwakkere broedersvanhetbegin-1ge
eeuwsch Duitsch romantisme. Een oud man, met wit haar, woont in een spookhuis, god weet waarom. Hij roept een wildvreemden jongeling binnen, onder
voorwendsel hem onder dak te brengen bij gelegenheid van een xomerbui, maar
eigenlijk om ujn levensgeschiedenis te vertellen. Dewelke luidt als volgt: de
spookbewoner was eens hartstochtelijk verliefd op een jong meisje, dat hem
evenzeer liefhad. Doch de jongeling was humeurig en onbeheerscht, kwelde het
lieve kind met ujn nerveuze jaloerschheid, waarvoor ook wel reden bleek. Eindelijk hield xij het echter bij dezen min vol verwijten en klachten, berouwbetoon en
tranen, verdenkingen en aanbiddingen, verguizing en vereering niet meer uit
en •••• verdween van voor ujn aangeucht. En daarna woonde "hij" in het ,,spookhuis," god weet waarom. Ook waarschijnlijk wat dit alles nu beduiden moet.
Maar ik vind hier niets dan al malle sentimentaliteit, uiting van een nog maar
halfuitgegroeid Ueleleven. En dat is dan eigenlijk nog zacht gezegd. F. C.

BUlTENLANDSCHE LITERATUUR.
Nietzsche, Vers uch einer
Mythologie. Georg Bondi, Berlin 1919.
Korten tijd na het verschijnen van Gundolfs onvolprezen boek over Goethe,
dat hier werd besprokeni), heeft een ander gelijksoortig werk het licht geuen,
dat evenals dat van Gundolf is voortgekomen uit den kring van letterkundigen,
die uch om den dichter Stefan George hebben geschaard. Het draagt den
titel: "Nietische", Versuch einer Mythologie". Dit werk heeft met dat
ERNST BERTRAM.

I) Groot Neder....d. November 1915.
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van Gundolf vele kenmerkende eigenschappen gemeen: het is eveneens in
beeldende, soms dichterlijke taal geschreven en is op dezelfde, breede cultuurhistorische basis opgebouwd. Ernst Bertram toont zich gelijk Gundolf een
voortreffelijk kennervan de geschiedenis der geesteswetenschappen en ook hij verbaast ons door zijn bijna universeele belezenheid. Bertram past dezelfde synthetische methode toe als de schrijver van het boek over Goethe. In een inleiding,
"Legende" genaamd, geeft hij rekenschap van de wijze, waarop hij te werk is gegaan en deze inleiding is zeer kenschetsend voor de geheel nieuwe methode van
letterkundige geschiedschrijving, die zich thans allengs baanbreekt.
Bertram wijst het historisch-realisme der Igde eeuw af, dat meende de geschiedenis en de historische persoonlijkheid te kunnen reconstrueeren gelijk ze"in
waarheid" geweest zouden zijn. Hij loochent ten eenen male de mogelijkheid, op
objectieve wijze het verleden te herscheppen. Wat wij geschiedenis noemen, is
slechts de subjectieve interpretatie van het verleden, maar - deze subjectieve en
dus eenzijdig interpretatie geeft desondanks een hoogere, meer zuivere voorstelling dan de getroebelde werkelijkheid van het onmiddellijke gebeuren.
"Das wird deutlich vor allem, wo es sich um Geschichte im intensivsten Sinne
handelt, um die Geschichte einzelner sichtbar gebliebener oder wieder sichtbar
gewordener Menschen. Wir vergegenwärtigen uns ein vergangens Leben nicht,
wir entgegenwärtigen es, indem wir es historisch betrachten. Wir retten es nicht
in unsre Zeit hinüber, wir machen es zeitlos. Indem wir es uns verdeutlichen,
deuten wir es schon. Was von ihm bleibt, wie immer wir es zu erhellen, zu durchforschen, nachzuerleben uns mühen, ist nie das Leben, sondem immer seine
Legende. Was als Geschichte übrigbleibt von allem Geschehen, ist immer zuleUt - das Wort ganz ohne kirchliche, romantische oder gar romanhafte Obertöne genommen - "die Legende."
Deze "legende" nu is volgens Bertram de meest levende vorm der geschiedkundige traditie. Als "legende" is de persoonlijkheid niet een vergankelijke, tijdelijke vorm, maar een blijvende, voort-durende, scheppende macht. En deze
legendarische macht kan nimmer door een uitsluitend analytische methode
worden "begrepen." De persoonlijkheid is slechts als een organische werkelijkheid onmiddellijk te aanschouwen en te beleven. Maar aangezien deze legende,
deze IImythos" in iederen tijd anders zal worden beleefd en aanschouwd, zal het
historisch onderzoek slechts ten doel kunnen hebben, de spiegelingen der persoonlijkheid in en door een bepaalden tijd te onderkennen. En, wijl door deze
steeds wisselende spiegelingen ook steeds weer geheel nieuwe perspectieven
zullen worden geopend en nieuwe aspecten worden vertoond, zal, hoewel de legende der persoonlijkheid voor iederen tijd een bijzondere, singulaire is, deze
toch haar waarde en beteekenis bezitten. Alle objectiviteit in de beschrijving van
het individueele is derhalve onmogelijk, maar ook ongewenscht, omdat wij als
her-scheppenden zelven de schepselen van een bepaalden tijd zijn. Wij kunnen
niets anders doen, dan het eeuwige oogenblik in het mythische leven der persoonlijkheid voor een wijle als in een vizioen aanschouwen en als zoodanig uitbeelden.
,,Alles Geschehene will zum Bild, alles Lebendige zur Legende, alle Wirklichkeit zum Mythos". En zoo als een mythisch geworden werkelijkheid, als een
grootsch vizioen doet Bertram Nietzsche herleven. Geen anecdotische biographie, geen stelselmatige ontwikkelingsgeschiedenis van het individu, geen vol-
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ledige analyse en bespreking zijner werken. Wij hooren ook niet de mate100ze
bewondering en verafgoding van een discipel en evenmin de hatelijke laatdunkendheid van den "bestrijder" eener wijsgeerige leer; maar met liefdevol indringende intuïtie herschept hij de mythe van dezen genialen, maar tweeslachtigen
mensch, waarin duivelsche en goddelij ke machten met elkaar worstelden, die een
gemartelde en een begenadigde was en die aan alle problemen onzer chaotische
beschavingswereld heeft geleden.
Het boek van Bertram zal evenals dat van Gundolf tot die zeer enkele werken
over dichters en denkers behooren, die zullen blijven gelijk de scheppingen dezer
dichters en denkers zelven. En zij zullen ongetwijfeld hun vormende macht ten
allen tijde doen gelden.

"Indienfahrt." Verlag
Rütten und Loening. Frankfurt am Main.

WALDEMAR BONSELS,

Met zekeren twijfel en aarzeling begon ik de lectuur van dit boek. Ik dacht
weer een der tallooze reisverhalen over Indië te zullen lezen, waarin verteld wordt
van de heilige Ganges en de fakirs, de lijkverbranding en de zege der Westersche
beschaving over het naïeve bijgeloof der inboorlingen. Deze boeken worden
meestal geschreven door reizigers, die langs gebaande wegen Indië bezoeken, die
de taal niet kennen, die het leven der inboorlingen alleen uit de verte gadeslaah,
kortom die alles uit de tweede hand over Indië ervaren. Het is aan deze boeken te
wijten, dat dit land allengs zijn magische bekoring voor ons dreigde te verliezen.
De liefde voor de grootsche natuur en de mystieke schoonheid en wijsheid van
Indië verminderden; al zijn mysteries schenen door de verlichte Westerlingen
allengs te zijn onthuld en Indië's wijsheid deed alleen nog maar opgeld in theosophische kringen. Zoo is het gekomen, dal Indië voor de meesten onzer niet
meer, gelijk voor de Romantiek, het land van beloften scheen, het bedwelmende
sprookjesland van de lotus aan de Ganges, waarheen Heine zijn geliefde op de
vleugelen van het gezang wenschte te dragen. Toen ik echter het boek van Waldemar Bonsels had gelezen, heb ik begrepen, dat ook nu nog de daemonische
macht en schoonheid van Indië kunnen worden beleefd. Deze dichter is naar
Indië gegaan, niet om zijn geheimen te ontsluieren en evenmin om de vooruitgang der europeesche beschaving te onderzoeken, maar om uitsluitend als ontvankelijk mensch en als dichter de overweldigende schoonheid der ongerepte
natuur te ondergaan. Jarenlang met inboorlingen levend, heeft hij het land
doorreisd en ver van de algemeene verkeerswegen het oerwoud doorkruist. En
zoo is hij ten slotte dieper dan wellicht ooit een Westerling in de mysteries van
dit land doorgedrongen. Waldemar Bonsels is een waarachtig dichter en een diepvoelend en denkend mensch. Hij geeft in zijn boek natuurbeschrijvingen van
zeldzame suggestieve schoonheid, zoodat ongetwijfeld dit Indische reisverhaal
als een werk van niet alledaagsche beteekenis kan worden beschouwd.

Die ewigen Pfingsten. Gesichte
und Gesänge. Eugen Diederichs, Jena 1919.

ERNST LISSAUER.

Ernst Lissauer is de extatische zanger van het cosmische. Hij verheerlijkt den
scheppenden Geest, die zich openbaart in de werken der groote kunstenaars.
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Anruf.
,,stürze nieder auf mich, den ich singe, du schöpfender Geist,
Dasz ich dich töne mit kündender Stimme, du brausender Geistl
Fahre über mich hin, das~ mein Haupt in Gesichten erschallt.
Das~ ich von dir sause wie von dem Winde der Waldl"
D~e dichter be~it het merkwaardige plastische vermogen, de hoogtemomenten in het leven der groote, scheppende geesten uit te beelden, ~OÓ dat ~j voor ons
staan en wij meenen de trillingen van hun hart en de huiveringen van hun begenadigde ~el te voelen.
Men luistere naar dit gedicht:
Bach in der Arbeit.
"Im Oberstock übt Christian am Klavier.
Hans Christophs Ceigenspiel dringt durch die Tür, Bach hort sie nicht,
Er sittt am Tisch, die Hände vorm Gesicht,
Er hört fem innen
Von rings ein selig summend Rinnen,
Er sittt tief in sich selber eingesenkt,
Gesammelt Kraft bei Kraft ~u voller Macht;
Aus seinem Haupte und Geblüt
Goldstill ein Glanz atmet und glüht,
Der sanft die dumpfe Stube scheinend tränkt,
Schon ist der Gottgeist in ihm aufgewacht,
Mit Gottgeist ist er reich und reich beschenkt, Die Rechte löst sich sacht und liegt bereit,
Gesang haucht ausgegossen,
Weitaufgeschlossen
Sittt er in seiner Seligkeit."
Lissauer schijnt mij een dichter, wiens lyriek ~ch verre verheft boven het
~eloo~e gestamel der ~. g. "expressionisten".
Hmu.IAN WOLF.

AANTEEKENINGEN VAN DE REDACTffi
(EN SOMS VAN ANDEREN):
RECTIFICATIE.
In mijn bespreking van "De Zilveren Flambouw" ("Groot Nederland" Decr.

nr. pag. 1365 e. v.) heb ik geschreven dat P. Keuning en Willem de Mérode één
en de~elfde persoon ~ijn.
Sedert dien werd er mijn aandacht op gevestigd, dat Willem de Mérode wel
Keuning heet, maar als voorletters heeft W. E. Wat de onverkwikkelijkheid
der loftuiterij wel iets verucht, al is en blijft het pijnlijk, dat twee schrijvers,
die aan elkaar geparenteerd ~ijn, elkaar in een critiek adoreeren en de~e adoratie
anderen deelachtig trachten te maken.
Welk nut heeft een pseudoniem, dat, half-bekend, tot verwarringen aanleiding
geefu'
Den betrokkenen bied ik hierbij mijn verontschuldigingen aan.
Amsterdam, Ia Januari 1920.
JAN J. Zl!LDBNTHUIS.

LIEDJES.

I.
Het hoofd gebogen, liep ik, :t;waar van smart,
In stil Aprilwoud, dor en winter:t;wart.
Blauw blonk de hemel, doch mijn hart bleef :/;Waar,
Zou 't nooit meer bloeien als een ro:t;elaar?
Daar :t;ag ik, donker op het :t;onnig pad,
De schaduw liggen van een bladerschat.
Ik hief verrast mijn droef gebogen hoofd.
Volbracht éen boom al wat April belooft?
Neen, 't was een eik, die, héel den winter, vast
Zijn bruinen tuil hield als een heil'ge last.

o

trouwe boom! gij :t;ijt mijn hart gelijk,
Vol doode blaadre' in 't blauwe lenterijk.

11.
Terwijl ik in wanhoop te lijden lag,
Bereidde de lente haar blijden dag.
De knoppen, gesloten in doodsche laan,
Die :t;ijn àlle nu, àllemaal opengegaan.
- 0 naar 't bosch nu! daar worden de boomen weer groen!
Dat :t;al deugd aan mijn hart en mijn oogen doen.
Dan :t;ing ik weer liedjes, gene:t;en en blij:
De lente vernieuwt ook het leven in mij.

LXVII
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In de lentelaan zingt een vogel zoet.
Ik hoor hem aan tot ik weenen moet.
Hij zingt een klagende melodie.
Die klinkt zoo vragend: - Wie? wie? wie?
Ik sta te luistren in 't eikenwoud.
Daar ranken nu loovers van eikengoud
Op het blauw van den hemel guirlanden blond
En schaduwen zweven op 't geel van den grond.
't Is alles zoo jong, zoo mooi, zoo teêr,
Of voor mij ook het leven ging open weer.
Maar ik pas niet in 't groen van de lentelandouw,
Met mijn wintersche droefheid in 't lenteblauw.
Mijn kleed is te donker, mijn leed is te zwaar.
Ik ben niet meer blij om die weelde van 't jaar.
Die vreugde is mij vreemd en beschaamt mij te zeerIk sluip maar heel stil naar mijn kamertje weer.
Neen, 'k moet blijven in 't bosch, of ik wil of niet
En luistren maar àl naar dat simpel lied.
Heb ik vroeger dat liedje in een sprookje gehoord?
Daar zong ook een vogel een tooverwoord.

o vogel! nu antwoord op d' eigen zang.
Mijn hart roept ook: Wie? - en het wacht zoo bang.
Wie %al mij nu geven mijn vrede weer?
Zal nooit ik beleven haar wederkeer?
Wie %al er mij nemen nu bij de hand
En mij leiden naar 't levende lenteland?
o vogel! ken je enkel dat éene lied?
Een antwoord, een troostwoord, dat weet je niet.
111.

o

klagende wind! waar kom je vandaan?
Je zingt zoo eentonig, zoo vreemd, zoo droef.
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Aldoor moet ik luisteren naar je gezoef,
Maar den zin van je zang kan ik niet verstaan.

o

nu fluit je zoo wild als de storm in het want,
loei je zoo bang, een gemarteld beest!
In welk oord van verschrikking ben je geweest?
Ik geloof dat je komt van Verledenland ..

o nu

En je lied is van leed en jë adem is heet
En mijn lippen zijn dor van het wervelend zand.
o wind! neem mij mee naar Verledenland!
Je weet dat mijn heimwee het toch niet vergeet.
IV.

Streel je mijn oogen uit mededoogen?
Ben je zoo lief met mijn leed begaan?
Niet weenen mogen mijn brandende oogen,
Ik mag ze ook niet meer ten hemel slaan.
Wel ware 't weelde, wind, zoo je streelde
Mijn brandende oogen uit medelij,
Maar 'k weet, je waarde speelsch over de aarde,
Kust wie je ontmoet en dáarom ook mij.
Vanwaar gevlogen door bladerbogen,
Die zijig suizen van lentelust?
Kom je aangegleden uit grauwe steden?
Heb je zijn oogen dan ook gekust?

o

dáarom zeng je! 0 dáarom breng je
Geen troost, geen koelte, geen lafenis,
Maar droef verlangen en heimweezangen,
Onrust en weemoed waar hij niet is.

V.
Ik droom van mijn klimop-omslingerd balkon,
Met de hangende blanke zonalen -
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En ik wou dat ik koel ze weer laven kon,
In het goud van het zonnedalen.
Ik droom van mijn tuintje vol rozenpraal,
Zoo vroolijk van vogelgekwetter,
Van de kamer vol schemer, 't gezamenlijk maal,
Van de ruiten bij regengekletter.
Ik droom van mijn boeken, in rijen geschaard,·
Die in 't zonnige kamertje 'hoorden,
Ik droom van de vlammen van eigen haard
En den klank van je liefdewoorden.

VI.
Eénmaa1 had je mij lief en ik liep aan je hand

Langs de ruischende zee, over 't blanke strand.
Naar het avondrood tuurden wij saam in het duin.
Er bloeide vergeetmijniet in onzen tuin.
Je magnetische hand kon genezen mijn pijn.
Je liefde zou voor eeuwig zijn.
De vromen vermaanden: - 0 dwepend kind!
God straft wie den liefste als een afgod bemint.

Maar je moest ook zoo veel zijn, jij die mij verkoor:
Mijn vader - mijn broeder, dien 'k vroeg verloor,
Mijn vriend - mijn geliefde, mijn eenigen schat Mijn beschermheilige, dien ik aanbad.
En dat had je voor altijd zoo blij mij beloofd:
Daarom vlijde aan je hart ik zoo veilig mijn hoofd.
Nu zwerf ik alleen door Verledenland En er is geen hand meer, die neemt mijn hand.
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VII.
Ik dool langs de oude paden weer.
De lucht ormoelt mij week en teêr.
In 't zachte zilte zee-aroom
Herleeft een half vergeten droom.
't Is of ik op mijn lippen droef
Dien zilten geur als tranen proef.
Mijn lief Verleden zie ik weer
Met streelende oogen als weleer.
Van lief Verleden voel ik zacht
De hand, die mij te leiden placht.
Verleden, wist je dat ik weet
Hoe nimmermeer je mij vergeet?
Verleden, toen je Heden was
Had je ook dien geur van zee en gras.
Toen werd ik moe en krank en oud Je liet me alleen in 't zwarte woud.
En vleiend wond je, zacht en valsch,
Een andre de armen rond den hals.
De boomen reiken naar hun god,
De Zon, die met hun lijden spot,
Hun smeekende armen wee-verstard,
Gelijk de beden van mijn hart.
De paden golven naar de zee,
De paden voeren stil mij mee.
Ik voel hoe mij Verleden bindt
Al met dat golvend wegenlint.
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Neen, lief Verleden, laat mij gaan Ik kan uw wegen niet verstaan.
Verstrik mij niet in 't golvend lint
Van 't grijze padenlabyrinth.
Uw adem zoelt in elke laan Ik kan uw adem niet weerstaan.
VIII.
Dien zoelen zondag zong de zee
Zoo zacht haar eeuwig lied van wee.
'k Liep met de duinengolven mee.
Het blonde strand lag leeg en ruim.
De winterzee in lenteluim
Was blank bekransd met vonklend schuim.
De zee was rozig, blank en blauw,
Gelij k het feestkteed van een vrouw
Of als een bloeiende landouw.
Dáar rolden golven groen als gras,
Blinkwit als sneeuw, bloemblauw lijk vlas,
Hier lag een parelmoeren plas.
Ik liep en droomde en liep maar voort,
Door 't eeuwig lied der zee bekoord.
- 0 zee, wie nog mijn ziel behoort!

o

zee, wie bleef mijn ziel verwant!
Nu leid mij naar Verledenland!

Schril schreeuwde een meeuw in donker want.
IX.

Dien blauwen avond, blonk zoo vreemd de maan
Op wegeblond en geel van zomergraan,
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Ik zat alleen en héel mijn kamer kijn
Was volgevloeid van gouden maneschijn.
Toen mengde een stem zich in het manegoud,
Waarvan mijn hart de heugenis behoudt.
Mijn hart sprong open en mijn %Ïel geviel
Het blij gemoeten van een zuster%Ïel.
Je voelde 't ook: je kwam mij tegemoet,
Een zonnemiddag, met een bloemengroet.
In levens najaar vonden wij elkaar,
Vertrouwde' elkander leed van menig jaar.

o

zachte ziel, die met een glimlach leedt,
Die met een glimlach uit mijn leven gleedt,
Ik zoek je alom en leeg lijkt me elke laan o wàarom, waàrom ben je heengegaan?
Heb ik dan zelf je niet vaarwel gekust?
Heb 'k God niet zelf gebeden voor je rust,
Niet afgesmeekt, in donkren winternacht:
-"Verlos haar, God, en slaak haar banden zacht?"
Nu straalt je glimlach op een verre ster,
Mijn arme sterflijke oogen àl te ver.
'k Mag niet verlangen dat hij mij bescheen Mijn weg is donker en je laat me alleen.

x.
De oranje zandgroef in het donker woud
Wekt in mijn %Ïel een heugnis ver en oud.
Uit kinderjaren doemt de erinnering:
Die holle zandweg, waar 'k met Vader ging.
Aan beide zijden wuifde, waar ik liep,

Het suizend koren en het pad was diep.
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Waar tt koren geelde grimt een steenen straat Maar tk hoor uw stem nog, tk zie uw lief gelaat,

o Vader! Later liep ik, jong en blij,
Vol liefde en hoop, in zomerts bloeigetij,
Door menig ander suizend korenveld Elke andre liefde heeft teleurgesteld.
Door tt gele koren ga ik nu alleen Herkent ge uw kind nog, nu ik nooit meer ween?
'k Zie blinken alt in 't rijpe korenveld,
De zicht waar Maaier Dood mij dra mij velt.

o

daal tot mij, wijl tk u

zoo

trouw herdenk
Of zend me uw liefde, die mij vrede schenkl
HÉLÈNE SWARTB.

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

XIX

De nacht was donker en koud. Aan het strand en tusschen de steenblokkige rUÏDe's van het eeuw-oude Palai-Tyros - het vroegere Tyr
- lag lang-uit het Macedonische leger gekampeerd, met, onder de
donkere lucht, onduidelijk golvende lijnen van tenten achter de regelmatig, %Wart getorende versterkingen der dreigend rijzende oorlogsgevaarten. Het waren beweegbare houten torens op wielen of vaste
torens gebouwd op fondamenten van steen, gewend naar de zee en het
Westen en hunne donkere, vierkant torenende massa's staken nauw
af tegen de grauw-zwarte wolken, die de Noordewind aan blies in deze
nog felle wintermaand: regelmatige tentenrijen verdwenen links en
rechts de Foinikische kust langs met hier en daar het rosse licht van
een verdere en verdere toorts ••••
Over het kamp, op haar eiland, in de zwarte zee, lag de belegerde
stad. Ook haar verlichtte in dit oogenblik van nachtelijke rust,
slechts hier en daar, een bevende, bleeke toorts. Hare steile, getinde
muren rezen op uit de beukende golven met hier en daar de sterke
titanetorens, die Tyros onneembaar maakten. In de nacht was dij ken-brug, die deze maanden, dat duurde het beleg, Alexandros, met
steeds vernieuwde en steeds gefnuikte pogingen, liet bouwen van het
vasteland toe naar Tyros en die de Tyriërs toch met angsten, meer en
meer dreigend, op hunne stad toe zagen loopen, niet meer dan een
ononderscheidbaar, plots in de woede der golven geknot, zeehoofd
waarvan de boomstammen, die het steunden over de verzonken rotsklompen en steenmassa's heen, steunden en kermden in het donkere
stormgeweld.
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Angstig, in hunne wachthuizen, hoorden er naar de wachters, vol
heimwee naar Macedonië en na-ijverig van vele makkers, die voor
enkele wintermaanden naar huis hadden mogen gaan, om hunne
jonge vrouwen te bezoeken.
Want zij waren allen moede, de Macedoniërs; moede den veldtocht,
moede den winter. Aan deze vreemde kusten, moede dit beleg, dat
reeds maanden duurde.
Onder zes der vaste maar houten torens, tusschen de steenklompen der bazementen, die vormden als ruwe, overwelfde zalen, waarboven de gevaarten rezen, hadden de Libysche vrouwen zich op geschoten, vijf aan vijf; de torens bedreigden de eiland-stad aan de kust
met ballisten en katapulten. Met staketsels, waartusschen geitenvellen
gevlochten, hadden de vrouwen zich voegzame verblijven weten te
maken, tusschen de tenten en de zee wel is waar, maar voor pijlschot van de stad onbereikbaar: vuurpijl en brandende falarica, geschoten van Tyros' schepen, waren immer in de golven gevallen.
Daar hadden zij haar domein; zij kookten er voor hare soldaten; zij
verzorgden erwel eens een enkelen gewonde, dien zij te lief hadden om
hem te zien sterven en dan, 0 grootste vreugde, waren hare torens in
gezicht van Alexandros' eigene groote tent, zoo dat zij den Koning
zagen in en uit gaan. Daarbij konden zij hare nieuwsgierigheid naar
den voortgang der krijgsverrichtingen voldoen door te turen tusschen
de spleten der staketsels: gevaar liepen zij slechts zoo de Tyriërs een
landing beproefden maar dan was er nog tijd over om te vluchten naar
de achterliniën.
Vijf van haar, onder een der torens, verzorgden den hopman Gorgias. Hij was gewond door een pijlschot in de zij, terwijl hij kommandeerde zijne soldaten, die werkten aan den brug: een moeizaam, nutteloos werk, vonden zij allen, dat vorderde niet. De vrouwen, zich
wagende soms op het strand, hoorden de Tyriërs, die kwamen in
kleine, vlugge sloepjes, plagen de werk-soldaten: zij spotten en
schimpten, dat zoo dappere, beroemde krijgers als lastdieren uit de
ruine's der oude stad zware steenklompen aan zeulen kwamen of
boomstammen heelemaal van den Libanon! En al werden zeilen en
dierehuiden gespannen, rondom de, op de vlotten arbeidende soldaten, velen hunner beschermers waren gewond en Gorgias lag al dagen,
wellicht stervende, onder den toren.
Zijne vijf Libysche vrouwen schenen gezworen te hebben hem te
redden. Zij heetten Leptis, Nazam, Augila, Giligam en Nasbyta en
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wisselden elkander ZOO trouw af met koken, waken, verbinden, dat
Gorgias, ijlende soms, ze niet van elkaär onderscheidde. Zij waren
alle vijf jong, sterk, handig en grijnsden met schitterwitte tanden
hoewel Leptis de mooiste was. Gorgias' vriend, Aristoxenes, die hem
wel eens bezoeken kwam, had hem verzekerd, dat hij lag als een Perzische prins en een satraap, al dreunde de drie verdiepingen hooge
toren soms van de, op en neêr de trappen klimmende en dalende, boogschutters, die elkander afwisselend, met pijlschot bedreigden de, het
brugwerk omzwermende, Tyrische bootjes.
Nu, in de nacht - de wind bij vlagen razende rondom den toren Qten de vijf Libysche vrouwen gehurkt in een kring, terwijl Gorgias
sliep. Voor de opening, die diende als deur, buiten, gloeide en verwoei het vuur, waarop hare pot had staan dampen.
- Hij wordt beter, ~ide Nasbyta: ~j d die nacht met Giligam bij
hem waken.
- Hij heeft voor het eerst goed gegeten; dat geitevleesch smaakte
ons Griekje wè1, zeide Giligam.
- Maar het had gaarder kunnen zijn, verweet Augila met verwijtenden blik naar Nazam.
- Mijn vuur woei telkens uit, verontschuldigde zich Nazam.
Leptis zweeg: als zij kon, liet zij de anderen koken, waken, water
halen en bleef zij werkeloos. Zij wakkerde wel eens neuriënde met
een palmbladwaaier sierlijkjes het vuur aan; zij gaf Gorgias wel eens
te drinken; verder vond zij zich te mooi om te zwoegen. Omdat zij ook
werkelijk de mooiste was, vond~n de anderen dat goed: Leptis was
de favorite van Gorgias en de anderen hadden zijne soldaten: dat was
druk werk genoeg.
Leptis wikkelde zich in haar zwart-blauw streepigen doek en legde
zich op een matje te rusten. Nazam en Augila volgden haar voorbeeld,
terwijl Giligam en Nasbyta zich hurkende zetten, Giligam bij Gorgias, Nasbyta bij de deur. Als zij moê van het zwijgen waren, wisselden zij, dof van stem, enkele woorden.
- Het waait....
- Hard.
- Het is de Afrieus ••••
- Wind van onze landen.
- Zwoel maar stormig.
- De winter is voorbü.
Zij zwegen.
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- Maanden duurt het beleg, hernam Giligam.
- Hoor de golven beuken.
- Ze zullen den brug ondermijnen.
Dan %Wegen zij weêr. En hernamen:
- Die brug zal nooit klaar komen ••••
- Nooit.
- De stad zal nooit langs den brug worden genomen.
- Nooit.
- Een brug vier stadiën lang ••••
Zij kenden den wind en de zee. Zij schudden van "nooit" tegen elkaar met de donkere koppen, die alleen nog bescheen de laatste gloed
van het vuur buiten. En zij luisterden naar de nacht. Na het dagrumoer - het vreeslijk dreunend rollen der oorlogsmachine's de stranden langs, het dreunen van haar eigen telkens door de boogschutters
op- en afgestompelden toren; de dichtbije commando's der Macedoniërs, het verder-affe geschimp der Tyriërs - gaf het nachtgeweld
van wind en wateren alleen een vreemde rust aan de wakende vrouwen.
- Weet je, vroeg Nasbyta; wat ze vertellen?
Giligam hief vragend de brauwen.
- Toen de smeden in Tyros de harpoenen en ijzeren-handen
smeedden en toen de blaasbalgen bliezen in de vlam .... vloeide bloed
onder hun vuur.
- Bloed van onze jongens?
- Bloed van de Tyriërs? Nasbyta weet niet ••••
- Maar toen Giligam verleden voor onze soldaten de brooden verdeelde en brak, vloeide daar ook bloed uit, Nasbyta, weet dat zeker.
- Ach wat, Giligam. Nasbyta weet dat al.
- Aristandros, de groote waarzegger, zal verklaren of het teeken
gunstig is of ongunstig.
- Zwijg toch, Giligam. Het is beter niet te spreken van bloed in de
nacht.
- Beter niet te spreken van bloed over dag, als de mannen vechten.
Daarom zegt Giligam het nu.
- Zwijg toch, Giligam. Nasbyta sprak van Tyriesch bloed ••••
- Giligam is bang van wat Aristandros zal melden.
Zij %Wegen. Omdat Gorgias sliep, soezelden zij beiden in, hare
sluimering gewiegd op den wind. Dan wekten zij plots beiden op, te
gelijker tijd. Giligam zeide:
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- Weetje •••.?
Nasbyta, bij de deur, hief vragend de brauwen.
- Alexandros is van avond terug uit Arabië gekeerd.
- Ze ~eggen het, uide Nasbyta. Wat deed hij er, deu dagen.
- De Arabische roovers tuchtigen! uide Giligam verontwaardigd.
Die noemen ~ich landlui maar roovers ~jn het. Giligam valt liever in
handen der Tyriërs dan in die van Arabische roovers.
Nasbyta haalde de schouders op.
- Wij zijn veilig hier, onder den toren en eenmaal uI Tyros vallen.
- Maar langs den dij kbrug ••••
- Nooit genomen worden.
Zij knikkebolden en dommelden in. De wind woei nu rhythmischer of zijne vlagen ~ch regelden naar wetten van harmonie; ook
regelmatiger stortten zich over het strand de golven en ~ongen melodischer op. Nasbyta, in het Oosten, over de tenten, die zich duidelijkerteekenden,ugden eersten parelen lichtschijn verklaren onder een
nog grauwe wolkenbank. Toen rees zij op, rekte zich en begon voor
de deur, knielende, op een gladde steen, met vlakke, lenige palmen het
brooddeeg glad uit te strijken.
De nieuwe dag verrees. De vrouwen en Gorgias waren ontwaakt en
zij ver~orgden hem en ruimden de woonst. Augila nam uit den voorraad drooge cedertakjes en sloeg de vonk uit den steen voor nieuw
wur; Naum, leêge kruik, dubbel ge-oord op den schouder, wiegde
weg om water te halen, heel ver, ginds bij de waterleiding, die, aan
het bruggewerk evenwijdig, het water ook geleidde naar Tyros,
Plet wijde aquaduct-boogen van de heuvelen over de uestraat naar de
eilandstad: de waterleiding was van noode belegeraars en belegerden
en als een heilig werk voor beiden bleef ~j ongerept. Giligam veruSmde het droog gewaaide waschgoed van bonte doeken, dat hing
over de lijnen, het baument van den toren langs. Terwijl de vrouwen
be~ig waren, klonk signaal van boven den toren; het waren de torenwachters: zij werden afgewisseld, ~ij hadden ge~ien de nieuwe, versterkte dagwacht, die aan kwam: een dertigtal boogschutters, geleid
door hun hopman; naar beneden dreunde de nachtwacht af, naar
boven dreunden de boogschutters op: de geheele toren weêrdaverde en
weêrtrilde van het geweld der ~are, ijur-beslagen ~olen.
Leptis, juist, verscheen op den drempel. Zij glimlachte omdat de
boogschutters en hun hopman, de houten trap op gaande, die buiten
geleidde naar het eerste vlak, haar toe riepen hun soldateske hulde.
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Zij zag naar Nasbyta, die wreef fijner de deeglaag; zij zag naar Giligam, die het waschgoed vouwde; zij zag naar Augila, die woei het
vuur aan.
- Geef mij den waaier, zeide zij.
En zij nam den palmbladwaaier en wakkerdesierlijkjesaan de vlam.
Maar toen Nazam terug met het water kwam en Augila ging op
haar beurt, een leêge kruik op het hoofd, knielde Leptis neêr en bezag
zich aandachtig in een stukje vierkant spiegelsteen, dat hing aan een
koordje als iets heel kostbaars om haar licht koperkleurigen hals. Zij
schudde de haren los, kort en kruif en kroes, als een uitstaande franje
en had een kam, om zich te kammen. Straks zoû zij een bad nemen in
de zee, ginds, tusschen twee gerieflijke riffen. Nu veranderde zij
slechts van streepige sloop en deed het zoo kuisch, dat niemand het
zag: zij liet glijden haar lendendoek en gleed zich een andere glad om
de nauwe heupen, wrong dien vast onder haar borsten, die waren als
gepolijste kleine gongs van koperbrons en zij dekte zich niet meer toe
omdat zij den winter gedaan vond. En bekeek zich in het spiegelsteen.
Plotseling riep Nasbyta, stakend het knedend gebaar harer handen:
- Leptis, zie, daar komt de Koning!!
In der daad was Alexandros uit zijn tent getreden. Hem omringden
Hefaistion, Perdikkas en Krateros; ook Aristoxenes en enkele mindere officieren. Augila, met de volle kruik op den schouder, wiegde
juist langzaam terug. De Koning, pratende met de Vrienden, begaf
zich regelrecht naar den toren.
- 0 Nasbytal riep Leptis verschrikt.
- Kom, wát! zeide Nasbyta, kalm doende.
Maar alle de vijf vrouwen waren ontroerd. Zoo dicht bij hadden zij
Alexandros nooit gezien. Nu naderde hij geheel en de twee schildwachten, schrijdende bij den toren, op en neer, zetten zich in militair
postuur en groetten den zwaai met hun lange speer, beschrijvende
rODdelende arabesk. De Koning en de zijnen naderden den trap:
klaarblijkelijk
hij den toren op gaan om zelve van zoo hoog stad te
verkennen en kust en zee. Maar zijn blik viel op de vrouwen en hij
vroeg:
- Wie zijn dat?
Aristoxenes trad militair vooruit en zeide:
- Het zijn de Libysche vrouwen, Koning. Slavinnen van de Cilicische roovers en zij zijn over geloopen naar ons toen wij op trokken
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- Brave vrouwenl prees Alexandros.
- Er zijn er dertig, verdeeld vijf aan vijf onder de vaste torens.
Deze, hier, verzorgen mijn wapenbroeder, Heer, den hopman Gorgias, die gewond is.
- Waarom ligt hij niet in zijn tent?
- Hij deelt de tent met zes anderen. De vrouwen meenen hem
beter hier te kunnen verzorgen. Zij hebben zich een gerieflijke
woning gemaakt tusschen de bazementen van den toren.
- Zij hebben gelijk gehad, glimlachte Alexandros, inkijkende.
Laat mij Gorgias zien.
Aristoxenes haastte zich binnen maar Alexandros volgde hem op
den voet. Gorgias lag frisch en helder op zijn mat en dierevel, een
bont gestreept kussen onder zijn hoofd.
- Hoe gaat het? vroeg Alexandros.
- Beter, Heer, zeide Gorgias, ontroerd door het bezoek.
- Zijt ge gewond?
- Den dag, dat ge vertrokt naar Arabië, Heer. Op een vlot, bij den
brugdijk. Een pijnlijk pijlschot, hier, in de zij.
- Is de heelmeester u komen zien?
- Zeker, Heer: mijn vriend Aristoxenes heeft daarvoor gezorgd.
- Een soldaat behoort, als hij gewond is, in zijn tent te liggen, zoo
het mogelijk is. Wat doet ge hier, aan de kust en onder den toren.
- Heer, die vrouwen verzorgen mij en in de tent •.••
- Het is goed. Het schijnt, dat zij u goèd verzorgen. Vijf verpleegsters voor éen hopman.
- Heer, zij doen ook den anderen goed.
- Gewonden?
- En niet-gewonden.
Alexandros glimlachte. Hij legde de hand op Gorgias' hoofd.
- Dat Herakles en Asklepios u hoeden, zeide hij.
- Ik dank u, Koning en Vader, zeide Gorgias, ontroerd.
- Word spoedig beter.
- Ik dank u, Heer.
Alexandros trad buiten, waar de officieren hem wachtten.
- Zijt ge van Libyë? vroeg hij de vrouwen.
Zij zeiden, waar zij hurkten en stonden, te samen:
- Ja, Heer ....
Alexandros nam het aan als een gunstig teeken. Dat, den eersten
dag na uit Azië te zijn gekeerd en met het denkbeeld te gaan naar het
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Orakel van Ammon, in Libyë, de eersten, die bij ontmoette, Libysc:he
vrouwen waren. Hij vroeg:
- Wie van u weet van het Orakel van Ammon?
Zij ~egen, ontroerd, omdat het de Koning was, die het
vroeg.
- Niemand? vroeg Alexandros, te leur gesteld.
Toen lispte Leptis verlegen:
- Ik, Heer.
- Gij? vroeg Alexandros blij en hij naderde Leptis.
In hare verrassing, dat de Koning daar plots was aan gekomen, was
zij gebleven, geknield in het ~d, zoo als zij zich had bekeken in haar
vierkant stukje spiegelsteen.
- Hoe heet ge? vroeg Alexandros.
- De soldaten noemen mij Leptis, Heer, omdat zij mijn naam niet
zeggen kunnen. Ik ben van Leptis, aan de golf van Syrtis, lispte Gorgias' favorite en geknield, hield zij gebogen haar sierlijk uitgekamde
kruifkopje, de handen eerbiedvol gekruisd over de kopergekleurde,
kleine gong-ronde borsten.
- En ge weet van het Orakel van Ammon?
- Ja, Heer. Ik ging er heen met vele anderen, op een allerheiligsten
dag, dat er velen, velen heen gaan.
- Vertel mij •••• Hoe zijn de wegen?
- De wegen er heen, Heer, zijn moeilijk en verzonken soms in het
zand tusschen de mijlpalen. Water ontwelt in de woestijn niet uit den
grond en valt er niet uit den hemel. Als de zon het ~d blaakt, branden de voeten. De eerste dag is te dulden maar de tweede is reeds marteling. Niets dan ~d en de blakende lucht. Alles wijd, wijd ••••
Leptis maakte een gebaar met de handen en kruiste ze toen weêr
over den boezem. Zij ging voort:
- Alles wijd zand en wijd lucht. Geen boom is te zien, geen struik.
Den vierden dag denkt ge krankzinnig te worden. Te sterven.
- Den vierden dag••••?
- Van de kust af. Dan plotseling••••
- Plotseling••••?
- Ziet ge de oaze. Dat is een dicht, groen woud van palmboomen.
Dat is mooi, mooi •••• Er bloeien ook vreemde, groote bloemen - zoo
groot! - purperrood, aan boomen, die Leptis niet kent. Er zitten
groote, roode en blauwe vogels in de takken der boomen en vogels
met rond gebogen gele staarten en kuiven als prinsekronen. En er
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ontwelt een bron: dat is het Zonnewater. Dat is des morgens lauw,
des middags koud.
- En des avonds?
- En tegen den avond wordt het warmer en warmer: ziedende
kookt het des nachts.
- En de tempel?
- Ligt in het bosch, in driedubbele ommuring, Heer.
- En de god?
Leptis boog het kruifkopje tot over de voeten van Alexandros.
- Het is een allerheiligste, zeer groote smaragdsteen, Heer, waarin
de god zich herschiep, zichtbaar voor wie hem bezoeken. De priesters
dragen hem in een gouden boot, terwijl zij de hymnen zingen.
- De god Ammon?
- Ik geloof zoo, Heer••••
- Ammon-R1-Zeus-Jupiter?
Leptis verwarde zich.
- Ik weet niet, Heer: vergeef uw slavin. Zij weet niet de heilige
namen .... De priesters weten de namen ••••
- Zoo zij geweten had, dacht Alexandros; zoû het een gunstig
teeken geweest zijn en was ik de 2;OOn van Zeus ••••
- Ik ga er heen, zeide Alexandros.
En hij gevoelde om zich de ontevredenheid zijner luisterende Vrienden: Van Perdikkas, Krateros vooral.
Toen vouwde Leptis de handen samen en zij zeide, als aanbiddend:
- Dat u de god dan behoede, Heer en u water doe wellen de zanden uit of vallen uit den hemel.
- Ik neem uw wensch aan, zeide Alexandros, glimlachend.
Hij wendde zich af om met de Vrienden en de officieren de trap op
te gaan. Om Leptis schoolden de vrouwen, vol belang, te samen en
vroegen of Alexandros geurde, van natuur, zoo als Aristoxenes haar
had verteld ••••
Alexandros, de trap, die wentelde, op, was, voorbij het eerste en
tweede vlak, waar, voor de breede ramen, de boogschutters waakten of wellicht vijandige schepen kust en brugwerk kwamen bestoken op het platte, vierkante dak gekomen. Ook daar waakten de boogschutters. En hij zag uit en fronste. De ontevredenheid verbitterde
hem de ziel, omdat het z60 lang duurde met Tyros. Ook daarom was
hij, ter afleiding, zelve naar Arabië gegaan, om die roovers ginds te
tuchtigen. En nu hij terug was, scheen het, dat niets was gevorderd.
L~II
17
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Onneembaar scheen de stad steeds te liggen. Hare cyklopische
muren en torens, verwaasd op een afstand van vier stadiën, oeroud en
sterk en versterkt steeds, rezen als tafels en cylinders uit de golven,
daar ginds, hunne grauwheid rozig beschenen in den weêrschijn der,
achter het Macedonische kamp hooger gerezene, zon. Van die torens
waren Alexandros' herauten, die verzoenende boodschap waren
komen brengen, in zee gestort! Sedert was hij onverzoenlijk geweest,
had niets hem meer kunnen weêrhouden het beleg te slaan, al zoude
het jaren duren •••• Zijn blik wendde zich nu, langzaam speurend, naar
den dijk, en den onvoltooiden brug, waarheen hij nog slechts even,
ontevreden, gezien had.
- Wat is er gebeurd? vroeg hij, zijn gelaat strak van woede.
Krateros zeide het hem met Perdikkas samen en telkens, in hunne
verklaringen, flitste hun onderlinge haat en na-ijver uit en wierpen zij,
heftig, den schuld op elkander, zocht ook ieder Hefaistionsmeening
voor zich te winnen, terwijl Aristoxenes, mede opgestegen als bevelhebber over den toren, zich, eerbiedig, niet mengde in hun tegenwerpingen vol verbittering. De Tyriërs hadden een groot schip, den achtersteven reeds zwaar belast met zand en steenen - zoodat de voorsteven zich hief van den waterspiege1- met pek, harts en zwavel vol
geladen en, den wind in de volle zeilen, heftig geroeid tegen het dijkwerk op: toen de vlam in de brandbare stoffen gestoken en zich gered
in vele, het schip volgende, sloepen. De brand, zich om den felien
wind dadelijk verspreidend, had de torens en andere versterkingen op
het zeehoofd dadelijk aan getast en de Tyrische matrozen, uit hunne
sloepen, hadden daarbij nog brandende fakkels geslingerd in den
gloeihaard. De bezettingen der torens hadden zich moeten werpen in
zee, waar de Tyriërs hun bij den zwemslag de handen hadden gekorven met haken en harpoenen: zoo waren zij gevangen genomen en ook
velen waren verbrand. Dien zelfden dag barstte een storm los en de
beukende vlagen hadden dijk-en-brug in het midden bezwijken doen.
Alexandros, volgende de wijzingen en woordingen van Perdikkas
en Krateros, zag woedend naar de ruïne van het werk ginds. Hij zag
de golven spelen tusschen begin en afgeknot einde; hij zag de verkoolde geraamten der torens duidelijker in den morgen verklaren.
Geheel dit moeizame werk was voor niets geweest en dit was zijne
eerste onderneming, die scheen te zullen falen. Ballende de vuisten,
de lippen geklemd, bedacht hij, dat hij het er niet bij laten zoû, dat hij
de stad 2;OÛ nemen wat het ook kostte, hoe lang het ook duren zoû••••
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Op het zelfde oogenblik heugde hij zich Stateira en hoe teeder schoon
zij hem had toegeschenen in hare lijdendheid, dat laatste oogenblik
omkijkende na het afscheid te Sidon, met dien blik vol dankbaarheid
en wel toegenegenheid, t~rwijl hare dochterkens haar weg leidden.
En vol smartelijkheid wist hij vreemd zeker, zonder het zich te bekennen, dat hij haar nooit, 0 nooit meer zoo zien zoû, voor hem zittende in hare broze schoonheid, bezwijmende met hare warme wang
tegen zijn koude knie maar tevens wist hij, woedend en de wisten
gebald, dat hij Tyros zoû dwingen zich over te geven.
Hij bedwong zijn aandoeningen en zeide toen Krateros en Perdikkas, steeds heftig elkander verwijtende, te zwijgen.
- Gij zult beiden schuld hebben, zeide Alexandros hard. Hoe het
zij, de gehee1e dijk moet op nieuw worden aan gelegd. Laat dadelijk
nieuwe hoomen van den Libanon komen. Doet de ruine's van geheel
oud-Tyros desnoods zinken in die onverzadelijke zee. En zegt den
soldaten, dat ik gedroomd heb van Herakles: den god der Tyriërs
maar dien zij Melkhth noemen en mijn god, die mijn voorvader is.
Hij geleidde mij in den droom bij de hand en opende mij de poorten
der stad. En zoo zal het zijn. Nooit zal ik een stad, die mijn herauten
niet eerbiedigde, sparen. Vertràppen zal ik haar eerder.
Hij stampte met zijn zware soldatenzool, wit van woede, de brauwen gefronst, de wisten gebald.
- Wat was zij teeder schoon! dacht hij stil in het innigste zijner
woelende gedachten. 0, haar te zetten hoog op een troon, op een
troon tusschen de starren!
- De nieuwe dijk, zeide Alexandros, snijdend hoog en hard;
moet niet schuin op de stad worden gericht.
- Wij richtten den dijk vlak op het Paleis van Agenor, waarvan de
torens ginds uit steken, zei Perdikkas.
Het was het antieke koningspaleis van Tyros, zichtbaar doemende
boven de hooge muren en genoemd nog immer naar den mythe-vorst
Agenor, vader der Karthaagsche Dido: het bloosde op dit oogenblik
roze-wazig in het vuur van de dageraad ••••
- Dat is schuin, hield Alexandros snijdend vol. De nieuwe dijk
moet loodrecht gericht worden.
- Op den tempel van Herakles-Melkhth, stemde Krateros toe,
verrast en wien plotseling de inval des Konings trof als van onfeilbaar
kunstvaardig inzicht.
Het was de antieke, allerheiligste tempel van Tyros: de nu opgou-
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dende gevelen verduidelijkten tegen de meer en meer blauwende
lucht, waarover het waas verstreek - ; de tempel, waar Alexandros
had willen offeren, dat de Tyriërs niet hadden geduld.
- Juist, ~eide Aleündros hard, met een nijdigen blik naar ~jn
Vriend en veldheer. De dijk moet ook hooger en breeder worden. In
~jn schaduw ~ullen de lagere versterkingen dan veiliger liggen.
- De Tyrische duikers, zeide Perdikkas; ~emmen onder ~ met
~eiun en harpoenen. Onder ~e hakken ~j de takken der gezonken
boomen weg ~ dat al het grondmateriaal ver~kt.
-:- Ik wacht de vloot, die uit Cyprus komt, ~ide Alexandros. Honderd-negentig schepen. Krateros, gij ~ult met den Koning van Cyprus, Pnytagoras, het bevel voeren over den linkervleugel.
- En wie over den rechter-i> vroeg Perdikkas, ontevreden.
- Iwlve, ~eide Alexandros, steeds de donkere wolk over ~jn
lage voorhoofd en ~nder Perdikkas te sparen.
Maar langs het uitstekende, Zuidelijke bolwerk van de stad, waarachter de Egyptische haven lag - kleiner en veiliger dan haar Sidonische haven ten Noorden - waren als ter sluiks ettelijke kleine
scheepjes verschenen, dansende op de nog bewogene golven. Het
waren de Tyriërs, die kwamen ~ien wat er te stoken viel en te plagen,
wat te vernielen en te verhinderen;desloepjes~ermden nu als, op de
~ekammen deinende, meeuwen aan. Het was hetiederen-daagsche getreiter, dat de belegerden aandeden den belegeraars.
Aristoxenes ~g het.
- B~, kommandeerde hij den torentuba-bur. Steek de
trompetl
Dadelijk weêrklaterde het scheUe signaal en verscheurde de lucht
rondom. Van de andere torens weêrklaterden de gelijke signalen. Er
was in den toren gestommel, dat de planken vloeren dreunden: op de
drie verdiepingen schaarden de boogschutters ~ich, stelden de bogen,
richtten de pijlen••••
- Laat ons nog een oogenblik blijven, ~eide Alexandros, nieuwsgierig naar wat de Tyriërs kwamen doen onder bereik van de schichten ~jner torenwachten. En te gelijker tijd dacht hij:
- 0, haar te ~en en te aanbidden, waar ~j ~oll ~etelen op een
troon, op een gouden troon tusschen de starrenl
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xx.
Sisygambis, die nacht, in het vrouwenvertrek, gezeten op den vierkanten divan -naast zich, op een schabel, de groote, gebaarde Oxathres
haar ZOOIlt gewond bij Issos in handen van Alexandros gevallen, genezen nu en gevangen met vele andere, voorname Perzen - wachtte
af Bagoas, dien zij ontboden had. Vrouwen, eunuchen waren niet om
hen heen.
De atmosfeer in de groote, kille, steenen zaal, waar het scheen, dat
vooral in de nachten de antieke schimmen nog dwaalden de wanden
langs, was als een grauwe mist om het walmlicht der twee hooge
toortselampen, geplaatst ter weêrszijde des divans. Tusschen de flakkeringen zat Sisygambis, raadselachtig, idole-gelij k: strak was haar
gelaat en ontroeringloos schijnbaar.
Bagoas, binnen geleid, wierp zich in eerbied over den vloer en
kroop op een woord der vorstin, nader, tot voor den divan.
- Spreek, zeide zij.
Hij richtte zich half, op de palmen, met die slange-gratie van zijn
soepel, slank lichaam, die hem in deze houding van hoofsch eerbiedbetoon deed gelijken een bazilisk in het nauwe, lila hem omsloopend
gewaad.
Hij zeide:
- Moeder van onze Vorst, ik kom van den Koning der Koningen
en breng u zijn koninklijken en kinderlijken groet.
- Waar toeft Dareios Kodomannos?
- Aan den voet der Armenische bergen, tachtig parasangen van
Issos af, hielde de Koning stand met zijn getrouwen. Bij Unchos. Hij
is er met de prinsen, vele hem gevolgde troepen, met de Grieksche
huurlingen en zond bevel aan Bessos, den satraapvanBaktriana,zich
bij zijn legermacht te voegen met zoo groote heirmacht als waarover
de satraap beschikt. Nieuwe hoop vervult.aller harten maar de grootste omzichtigheid is geraden.
Er was een zwijgen. Bagoas vervolgde:
- In vermomming heb ik kunnen gaan en keeren. Als een geitenhoeder heb ik Damascus bereikt met de terug keerende veehoeders,
die vee van Damascus naar het leger brachten. De Arabische nomaden-stammen, die eerder trouw bleven aan onzen Vorst dan Ale xandros toe vielen, lieten mij voor geld door. Langs Thapsakos, waar
ik mij aansloot bij een karavaan, bereikte ik de Mezopotamische
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vlakte en de Syrische velden. Ik reisde acht dagen, te paard, te voet
op kameel of op ezel, voor ik Unchos bereikt baden zij mij geleidden
voor onzen Koning. Ik bracht hem de liefde over van Sisygambis,
Stateira, Oxathres, van den troonprins en de prinsessen ••••
Sisygambis, neêrblikkende op de week vrouwelijke sierlijkheid van
den, zich in eerbied vernietigenden eunuch, verwonderde zeer. Niet
kon zij na laten te vragen:
- Leedt gij ontberingen?
- Velen. Maar zij bleken overkomelijk. En het verlangen naar
mijn Vorst en terug naar zijn Moeder en de zijnen heeft mij staande
gehouden.
- Gij zult beloond worden, zeide Oxathres.
- Het is niet dat, Broeder van mijn Koning, zeide Bagoas. Er is
dit ....
- Wat? vroegen moeder en zoon.
De lenige figuur richtte zich hooger, den rug als geknakt, op de
handpalmen. Hij fluisterde:
- Gij kunt vluchten.
Zij blikten verbaasd. Oxathres vroeg:
-Hoe?
- Vermomd. Vergeef uw slaaf, dat hij dit raadt: Moederen Broeder van mijn Vorst, uzelve, de koningin, de vorstelijke kinderen te
vermommen als landlieden. Tusschen de vele veehoeders, die iederen
dag vee komen brengen en weder keeren, is Sidon te verlaten. Uw
eigen Perzische wacht, die Alexandros u liet, is vertrouwd.Den Macedonischen schildwachten is slaapdrank in te geven. Eenmaal op weg,
is draagstoel of rijdier zeker te krijgen: reeds zorgde ik daarvoor, niet
zeggende voor wie zij gereed moesten staan. Door de Arabische landen
zullen wij heen kunnen gaan zonder overlast: de bewoners zijn roovers
en reeds voorbereidde ik hunne opperhoofden, dat aanzienlijke
vluchtelingen zich naar het Noorden begaven. De roovers eischen een
losgeld van honderd gouden talenten. Ik beloofde hen die tien parasangen af van Thapsakos, waar een geweldige macht van Karduchen
gereed staan, mijn vorstin en mijn vorst. Te Thapsakos zal vervoermiddel te vinden zijn, harmamax en rijdier, waardig uw vorstelijkheid. Ik zorgde daar reeds voor. De Karduchen, de geweldige reuzen
in beerenhuiden, zullen u begeleiden door de Mezopotamische vlakte.
Door Syrië. Tot den voet der Armenische bergen. Tot Unchos. Tot
den Koning der Koningen.
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Hij boog, ontroerd, het hoofd en kuste den vloer. Sisygambis en
Oxathres, beiden bleek in de flauwe flakkering der lampen, walmende
door de kille, steenen spokenzaal, raadpleegden elkander met snellen
verrasten blik. De eunuch vervolgde:
- Mijn hooge vorsten, dit is de eenige gelegenheid, die u geboden
zal worden. Niets ligt nu tusschen u en Dareios dan woestijn, vlakte,
afstand, omkoopbare Arabische rooverbenden. Alexandros, zoo hij
Tyros genomen heeft - en hij zal de stad nemen - verwijdert zich
nog meer naar het Zuid-Westen, naar Egypte, waar hij door het Orakel
van Ammon zich zoon van Zeus zal laten kondigen. Keert hij en zijn
leger terug, dan is er geen hoop meer. Aarzelt niet. De Macedonische
bezetting hier bewaakt ter nauwernood uwe gevangenschap in dit
paleis. Zij wenden aan de vrijheid, die Alexandros u liet. Vlucht, zoo
spoedig mogelijk. In de gewelven hier beneden bereid ik u wat noodig
is. Laat al uw kostbaarheid achter. Neemt met u zoo min mogelijk
slavinnen en slaven. Verbergt hen ook uw voornemen. Gaat alleen
met mij; te velen, die ons omringen, zouden uw waardigheden verraden. Vertrouwt u Bagoas toe, die zijn vorsten en Perzië lief heeft!!
Hij kreunde het nu bijna, overredende, smeekende en kuste weêrom den vloer. Het was of hij voorgevoelde Sisygambis' antwoord:
- Het kan niet. Het is onmogelijk.
- Waarom? vroeg hij, bijna oneerbiedig, zijn hoofd richtende, als
een adder, die getrapt wordt, den kop.
- De koningin Stateira is hoogst zwanger en lijdende, ver klaarde
Sisygambis. Zij zal nooit zoo gevaarvolle tocht, dagen en dagen lang,
zonder de gemakken, waaraan zij gewend is, kunnen verdragen. De
prins Ochos is een teêre knaap. Hoe kunnen wij de reÏ%e volbrengen,
tusschen veehoeders, ons mengende met het landvolk, te voet, zonder
dienaren en dienaressen!
- Vorsten, %00 gij wildet! Geestkracht ontbrak nimmer uw hooge
ziel. Zoodra het mogelijk is, zal ik van takken een draagzetel doen
samen binden voor de koningin Stateira of wij vinden een ezel, waar
op zij zich zet. Ontberingen zullen zeker u niet worden onthouden.
Maar na deze zult gij zijn samen met den Koning der Koningen, met
de prinsen, met het Perzische leger en gij zult de hoop doen oplaaien
om uw verloren domeinen te heroveren. Azië te doen overwinnen!!
Vorstin, zoo gij wildet!
- Het kan niet. Het is onmogelijk. Wat zegt ge, mijn zoon?
Zij wendde zich tot Oxathres, bevende van vrees, dat hij raden %Oû
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tot de vlucht. Maar hij herhaalde, overheerscht door haar wil en
door de noodlottigheid:
- Het kan niet. Het is onmogelijk.
Toen kreunde Bagoas en sloeg met het voorhoofd tegen den vloer.
Zoo bleef hij liggen. Hij hoorde hoe Sisygambis verrees van den divan
en door Oxathres weg werd geleid. Toen hij opzag, zag hij moeder en
zoon verdwijnen in de spookvolle schaduwen, die de wanden der zaal
veronwezenlijkten.
Hij rees op. In de huiverkille zaal, vochtig en van vreemde tochten
doorwaaid, als van b1azende ademen, die kwamen uit onzichtbare
barsten, stond hij en kon ~jn eigene gedachte niet gelooven. Openmonds staarde hij naar den hoek, waar zij door niet-te-ziene deur
waren verdwenen.
Toen begreep hij, dat hij gelooven m~t zijn eigene gedachte. Bn
dat ~j niet wilde vluchten, Sisygambis, niet omdat de tocht overzware
moeienis ~jn zoÎi voor de lijdende Stateira, maar omdat zij, de gevangene Moeder, haar overweldiger, Alexandros, liever had leeren krijgen
dan haar eigen verslagen zoon, Dareios Kodomannos, ginds aan den
voet der Armenische bergen, met ~jn prinsen, neven, satrapen, Grieksche huurlingen, Pe~che en Barbaarsche troepen, zijne vorstelij ke
Vrouwen wachtende.
Toen vlamde de stille, altijd smeulende haat woedender in hem
op en dacht hij, stijf ballende zijn vuisten:
- Hij zal ten onder gaan, de Overweldiger, maar het zal een liDg
genot mij zijn, een wellust, jaren lang••••

XXI
Meer dan zes maanden waren verloopen, sedert de Macedoniërs
het beleg voor Tyros hadden geslagen. Nog was de stad niet genomen.
Woedend was Alexandros en het scheen, dat deze groote teleurstelling - de eerste van beteekenis, sedert hij den Granikos was over gestoken - hem verbitterde tot in merg en ziel. Bedorven door de Fortuin,.sedert hij een knaap was geweest, zestien jaren, en reeds regent
voor zijn afwezigen-vader, begunstigd dooreen onwaarschijnlijk geluk
in dit anderhalve jaar van zijn P~chen veldtocht, voor welken hem
de Helleensche staten tot opperveldheer hadden gekozen, overwinnaar bij den Granikos, den dood ontsnapt bij Tarsos, overwinnaar bij
Issos, scheen de weg, die hij in het Oosten gekozen had, hem aan
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gewezen door de van Zeus' hand fladderende zegegodinnen zelve.
Nu had hij, door Koile-Syrië, Syrië, Palestina, Egypte willen bereiken en het Orakel van Ammon in de Libysche woestijn raadplegen
voor de brandende zomer er de zanden verzengde maar reeds was de
winter ten einde, woeien de zoele winden, dreef er als een geur van
rozen de kusten langs, een geur van myrrhe Arabië uit, hing de vroege
lente te weven hare ijle luchten en zaligheden in die aromenzware,
steeds zwoelere en zwoelere hemelwijdte .••• En Tyros was nog niet
genomen en verhinderde Alexandros verder te trekken.
Vèr lag het ginds, vier stadiën ver, rozig blauwende in morgenmist
en terug kaatsende ochtendschemering of donker, een titanische zeeforteres, tegen de blakende gloriën der violet purperen zonsondergangen; soms scheen het ironiesch nader te schuiven in de zeer klare
middaglichten onder de onbewolkte lente-luchten. maar hoe het ook
doomde of doemde, wazig als een vizioen, somber als een dreigend
noodlot of zich verduidelij kend tot niet meer dan een strak zich uitlijnende eiland-stad, onneembaar was het nog immer gebleken. Het
ZOO zorgvuldig uitgedachte en telkens weêr bijgebouwde en verbouwde
dijk- en brugwerk was ten laatste als onuitvoerbaar gelaten, verlaten.
De ruïne's ervan spoelden iederen dag de beukende baren weg of de
lachende golven, lentespeelsch, schuimelden er dartelend tegen met,
meer in de wijdte der zee, het eeuwige spel der hoog op dansende dolfijnen. Alexandros, met de aangekomene vloot, bestookte er tie steile,
hooge muren, rijzende met ruige, rosse tafelen uit de zee. De Tyriërs
hielden hun vloot in de beide havens, den Noordelijken Sidonische,
den Zuidelijken Egyptische: slechts drie hunner schepen streken
beschermend de muren langs maar de Macedoniërs stieten de drie
schepen tot zinken.
Van ter zijde baars torens zagen de Libysche vrouwen nieuwsgierig
naar de iederen-daagsche zeegevechten, tusschen de kust en de stad.
Gorgias, genezen, streed met Aristoxenes op de quinquereem, vijfrijigen roeiergalei, waarop de Koning zelve aanval na aanval geleidde.
Zij zagen, de vrouwen, tusschen de Macedonische schepen, de immense vlotten, waarop de mobile torens, dreigende koers zetten naar
de stad. Onderwijl vroegen zij zich af wat heerlijke geuren toch
dreven door de lenteluchten met het zilt mede van de steeds briesbewogene zee: zij poogden de geuren met de vingers te vangen als vlinders. Tijdens de klare middagen zàgen zij de stormrammen ginds uit
de immense gevaarten rameien tegen Tyros' muren op. Het dreunende,
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lage dondergerol der duizende echo's overdaverde regelmatig de
stranden. Dan roeiden er sloepen aan: er lagen de kreunende gewonden in, die de vrouwen herkenden en zij klaagden en jammerden
om hare dierbare soldaten. Van velen hoorden zij, dat er verdronken
waren of omgekomen in het, de muren af gegotene, pik, brandende
modder en blakende zand: 0, het blakende zand, dat gleed onverhinderbaar tusschen de maliën der rustingenl De gewonden verpleegden
zij, onder den toren. Onder alle vaste torens verpleegden de Libysche
vrouwen hare nu wel honderden gewonden. Zij hoorden, dat de Tyriërs, be-angstigd, een binnenmuur bouwden achter de antieke
muren. Ook zagen de vrouwen Macedonische quadriremen, twee aan
twee de voorstevens vast gekabeld maar de achterstevens met sterke
balkenstelsels van elkander verwijderd: de balken vormden door de
voorstevens beschutte bruggen, waarop de boogschutters ongestraft
hunne pijlen hoog naar de Tyriërs, boven op de muren, richtten; telkens meenden de vrouwen de Tyriërs ginds, klein, te zien, als poppekens, tuimelen van de muren af en dan verheugde haar hart en juichten zij en klapten de handen en liepen het haastig hare gewonde jongens vertellen, om hen te troosten.
En de dagen gingen voorbij. Een sombere nacht zoû de vloot op
bevel van Alexandros aan alle kanten de stad bestoken. De vrouwen
waren niet gaan slapen. Zij schouwden toe hoe de, twee aan twee,
aan-een gesnoerde triremen en quadriremen staken van wal en zich
verspreidden, immense, g~paarde waterdieren gelijk, weg hijgende
met de op en neêr rijzende en dalende riemen, links en rechts van het
vernielde waterhoofd, om de stad te omsingelen. Over de donkere zee,
met een enkel licht aan hunne voorstevens, onder de donkere lucht,
toe naar de donkere stad, dansten zij paarsgewijze, nauwlijks meer te
onderscheiden, spookachtig verspreid over de wateren. Toen rolde de
donder, na nauwlijks weêrlicht en een dichte mist, zwoel van de eerste
zomerbuien, rees als een gordijn op en onttrok alles aan de oogen, elke
omlijn, zelfs de bleeke schemering der lantarenen. En de zee stormde
op en de wind verhief zich, droefgeestig huilende en in mist en duister bonsden de schepen op elkander, schip tegen schip aan e1kdr gesnoerd of twee gesnoerde tegen twee gesnoerde: vloeken, schreeuwen,
tegenstrijdig kommando vervlaagde weg in het stormgeklaag; met de
eerste schemeringen keerden beschadigd de schepen kustwaarts : vele
mannen hadden de vrouwen toen te beweenen.
Overloopers uit de stad bereikten in sloepen het strand en deelden
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Alexandros - verbitterder iederen dag - mede, dat dertig afgezanten uit Karthago waren gekomen, over de opene ~ee ten Westen,
waar zich de Macedonische schepen niet waagden. De Karthagers
hadden der moederstad, Tyros, mede gedeeld, dat de Syraku~ers
voor Karthago's muren hunne legers hadden gesteld en dat groot der
Karthagers nood was, dat daarom de Karthagers steun en troost ~och
ten bij de Tyriërs, in naam van Dido, Agenors dochter, de Tyrische,
die Karthago gesticht had in de antieke fabeltijden eenmaal. En
Alexandros verwonderde om dien strijd van Karthago en Syrak~e,
daar ginds in het Westen, terwijl hij dacht hier, in het Oosten alleen,
de wereldbelangen om zich verzameld. Het maakte hem razend en, de
vuisten gebald, hoorde hij voor zijn tent de knielende overloopers aan,
denkende Karthago dadelijk den oorlog te verklaren. Maar de overloopers verbaasden hem toen zij ver klaarden, dat reeds in uitersten
nood, om honger, ellende en angsten, de Tyriërs hunne vrouwen en
kinderen over de opene zee naar Karthago hadden gezonden in wel
onzekeren toestand, dien zij te gemoet gingen naar de daar ook bedreigde kolonie-stad.
- Vertelt meer! Vertelt alles! dreigde Alexandros, het lage voorhoofd onder het korte kruifhaar gefronst met den %Waren rimpelplooi,
de vuisten trillend gebald.
De overloopers, be-angstigd, be%Woeren nu, dat Tyros ten eind
harer hoop was. Want een burger had verklaard, dat hij in droom
Apolloon aanschouwd had - met Herakles ten zeerste te Tyros vereerd
- terwijl zich de god gereed maakte zijn heiligdom te verlaten: de
%eedij k, het brugwer k van de Macedoniërs waren, in den droom, herschapen in woud en weelderig gewas. De Tyriërs hadden toen het
beeld van Apolloon met gouden ketens geboeid en de ketens, de lange
straten langs, bevestigd aan het altaar van Herakles-Melkärth in
diens tempel.
- Herakles zal Apolloon niet met gouden ketenen weêrhouden, zoo
hij Tyros wenscht te verlaten ten gunste van Hellas en Macedonië!
riep Alexandros trotsch. Welk beeld is dat?
De overloopers riepen:
- Het beeld, dat de Karthagers te Syrakuu buit eenmaal maakten
om het der moederstad Tyros, 0 Heer, te vereeren!
- Vertelt, vertelt meer! raasde Alexandros.
- Heer! riepen in doodsangst de overloopers. Er is niet meer te vertellen ••••!
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- •••• Zelfs niet al martelden ons uw beulen!
- •••• Dit nog, dit nog: uit wanhoop wilden de Tyriërs een kind, uit
vrije ouders geboren, volgens in onbruik geraakte, aloude gewoonte,
offeren Moloch, het den vreeslij k Verslindende werpende in open,
bronzen, gloeiend gestookte slokbuik!
- Déden zij het?! riep Alexandros, huiverende, bedenkend, dat
zoo zij het hadden gedaan, Tyros hem voor eeuwig ontkomen zoû.
- Neen, Heer! De Ouden wilden het niet en zij alleen beslissen
over dood en leven!
Alexandros herademde.Tyros zoû hèm zijn, nu door de Ouden het
vrij-geboren kind was gered. Dien dag zelven, in opgierenden geestkracht, beval hij de schepen op nieuw uit te varen als zij die donkere
nacht hadden gedaan. Maar het scheen of de goden nog niet besloten
uit wisselvalligheid en steeds raadselachtiger tee kenen en verhinderingen zonden. De schepen, in verwarring, keerden overhaast terug. En
de zeelieden meldden, dat een immens zeemonster, door Poseidoon gezonden, de wateren van Tyros doorkliefde •••• Op eenmaal zagen het
allen, zoowel de Macedoniërs op de stranden als de Tyriërs van hunne
hooge muren. Het was een reuzegroot, grauw, dolfijnachtig monsterdier, zwemmende boven de golven uit van de altijd bewogene zee en
zich sturende met reuzige staartvin en het blies hoog zware fonteinstralen op, die in ronde schuimmassa's neder stortten. Het zwom om
de stad, vlak langs het verbrokkelde dijkwerk en de Libysche vrouwen slaakten, tegen elkander geklampt, schelle kreten en dachten, dat
het einde der Wereld nabij was. Dergelij k dier, wellicht verdwaald
uit aller-Noordelijkste oceanen, die bespoelden de wereldgrenzen,
was nimmer nog in de Groote Zee gezien.
Soms verdween het dier geheel, soms dreef het bijna geheel zichtbaar in zijn monsterachtige lengte en breedte over de golven en de
Macedoniërs meenden, dat het, van de goden gezonden, aan gaf de
richting, waarin zij den dij k, werd die hersteld, haddeh te bouwen.
Maar de Tyriërs, blijde, omdat eensklaps het dier, verdwenen,
naar het scheen verzwolgen was in de diepte der zee, banketteerden
zich dronken en vertoonden zich den volgenden dag op hunne schepen, die zij met festoen en bloemen hadden gesierd.
De zeegevechttn, iederen dag, werden geleverd op de meer en meer
zomerende wateren. Nu blauwde de Groote Zee tot aan de kimmen en
Tyros lag duidelijk uitgelijnd, nauwkeurig uitgehakt met hare rosse
muurvakken en ronde torens en altijd, naar het scheen onneembaar.
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De galeien, met de bronzen snebben, roeiden op elkander in elkanders flank en de manoeuvres volvoerden zich soms bliksemsnel, met
het snelle op- en neêr deinen der riemen: verschillende schepengroepen werden dan slaags en de schepen sloegen in brand of verzonken;
de matrozen en soldaten verdronken; de blauwe golven beurden hoog,
als in spel en wreedheid, de wanhopig worstelende mannen en overspoelden hen. En de Fortuin, eindelijk, scheen zich te beslissen. Het
waren de Tyrische schepen, meer en meer, die daar verbrandden, in
de zomermiddagen of in de manenachten: meer en meer scheen de
Macedonische vloot, ongestraft, in regelmatiger slagorde van triremen en quadriremen, waarop de zelve muurhooge oorlogsgevaarten en
mobile torens, de Zuidelijke muren der stad te genaken. Alexandros
zelve, op den wiegenden toren van zijn quinquereem, was onder de
verliefd bewonderende oogen der Libysche vrouwen uit gevaren in
het midden van zijn vloot: de zee, dien dag, was dicht bevolkt met de
Macedonische schepen en de platformen der schiptorens wriemelden
van de boogschutters, speer- en spieswerpers, dicht gerijd in gelid op
elkander en zij wiegelden altijd omdat de bries altijd woei. En zoo roeiden de Macedoniërs, links en rechts, rondom de stad - naar den
Egyptischen haven, naar den Sidonischen haven en geheel ten Westen
in de opene zee - om haar te bestoken, voor zoover zij maar konden.
Plotseling scheen het Alexandros, dat de stad niet meer was de onneembare zeeforteres maar een zwak eiland - hoe ook schijnbaar
sterk van muren en torens - voor hem te nemen zoo hij slechts wilde.
Hoe was het mogelij k, dat hij zoo lang ge-aarzeld had haar te nemen,
te willen nemen. Zij was nu, wist hij, geheel omsingeld door zijne, op
de zomergolven blij dansende, schepen. Ondel' zijn voettn, wijd geplant, voelde hij zijn eigen, vele verdiepingen hoogen, toren dansen en
wiegen meê met de nooit rustige golven. Uit den hemel stroomde de
zonneschijn. Enkele witte wolken rafelden heel hoog uit in het reeds
geheel verzomerd azuur. De dag scheen een feestdag te zijn; op zulk
een dag was Mrodite geboren, uit het schuim dier baren en uit deze
zelfde watere~, die verder-op immers Cyprus - het strand der godin
- omspoelden. Een feestdag: dezen dag zoû Tyros genomen worden!
Het scheen een spel, heden zoo gemakkelij k volvoerbaar als het een
geheelen winter, zeven maanden lang, onmogelijk gebleken was. De
muren van de stad wriemelden van uitspiedende belegerden. Zij
spiedden uit naar alle richtingen: zij hadden nu zelfs niet meer hunne
vrouwen en kinderen kunnen weg zenden naar Karthago! De stad, in
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het midden van Alexandros' dansende, haar bestokende vloot, lag als
een stil sombere wanhoop in het gouden ~omerdaglicht. Van de, nu
dicht genaderde, schepen, onder bevel van Admetos, rameiden de
reusachtige stormrammen, aan ~are ketenen op den ~aren, bassigen
dreun der rameiers, tegen de muren op en boorden de bressen: Alexandros was vlak-bij genaderd, niet achtende de Tyrische pijlen:
achter de schilden, die hem zijn schildknapen schubsgewijze voor
hielden, spiedde hij uit, speer ter hand, gretig dit uur de stad te
nemen, haar te bespringen zoodra een brug zoû kunnen worden geslagen van een schiptoren naar de stadsmuur. Intusschen stroomde het
brandende pik, het brandende zand van de muren neêr maar het
siste en gloeide met vette, ~arte kronkels en vloed van glinsterende,
knisterende atomen vooral over de reusachtige, ijzer-beslagen stormrammen, die beukten. De muren dreunden, de echo's weêrdaverden
in de zomerlucht. De pijlen, over en weêr, van stadsmuur en schiptorens, weefden het schichtenweefsel. Toen, omdat onder Alexandros'
oogen bres na bres in den muur was gebeukt tusschen den Egyptischen
haven en het koninklijke paleis - steeds nog het Paleis van Agenor
genaamd - en de Tyriërs meer en meer verdwenen van de brokkelende tinnen - vermoedelijk om haastiglijk de verdediging hunner
binnenmuren te versterken, was het mogelijk voor de Macedonische
schepen, rondom Alexandros' quinquereem en van deze zelve de
bruggen te slaan. Als immense armen met ijzeren grijpvingers sloegen
de balkgevaarten, eerst mastrecht zich kreunend richtende op der
schepen dekken en torenplatformen, dan neêr slaand - zoodra was
berekend, dát de genaderde afstand toeliet het doelpunt te bereiken
- voor-óver, geweldig, en graaiden vast met de wijde, ijzeren haakvingers tusschen het steen der kanteelen, dreunend, steunend, onder
het gejuich en geschreeuw der bemanningen, der man aan man de schepen bertlanDende soldaten. Brug na brug, brug van beneden op het
dek naar de muurbres zelve, brug van Alexandros' schiptoren zelve
naar muurtoren sloeg, met neêr beukende reuze-armen en ijzeren
graaivingers vast, krakend en splinterend en trillend in hun vervaarlijk neêr ~aaienden slag en Admetos was de eerste, die, torsend zijn
groote schild boven zijn hoofd, schreeuwjuichend den benedenbrug
overstak, niet achtende de laatste, dreigende emmers pik, die de, van
boven de muur wijkende, Tyriërs uit stortten .•.• Maar was de
~arte gloeivetmassa te snel gestort om hem te overstelpen, een laatste Tyriër, aan de bres, kliefde Admetos, terwijl hij den voet zegeblij in
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den berstenden muur zette, helm en hoofd met geweldigen slag van
strijdbijl, al zonk dadelijk hij zelve verslagen neêr. Alexandros,
boven op zijn toren, op alles bereid, had het in die seconde des noodlots gezien en schreeuwde óp van smart, om braven, dapperen
Admetos maar te gelijk juichte hij, dat zijn te voren gegeven bevelen,
begunstigd door goede kansen, werden uitgevoerd; langs den
gehee1en muur tusschen paleis en haven waren de Macedonische
schepen in dichte slagorde genaderd en beukten de rammen de
bressen en grepen de bruggen, hoogere, lagere, de overweldigde
muren en liepen de soldaten hen over, onder hunne ,,schildpadden" -met huiden bespannen overdekkingen - zonder te achten
de laatste op hen neder gestorte steenklompen en emmeren pik en
brandende zand. En het was vreemd, hoe trots zooveelloerend gevaar,
nauwlijks één man viel, zij allen beschut en beschermd achter en
onder hun schilden, onder de "schildpadden", die slechts door de
grootste bressen, en nauwlijks nog, konden wringen. Toen de, aan
zijn kettingen neêr geslagen, brug van des Konings toren zich vast
geklampt had onwrikbaar in den overweldigden muur, liep
Alexandros over, voor, achter, terzijde hem de Vrienden en, op kommando, de dringende argyraspiden. Tegenstand ontmoetten zij
nauwlij kso Der Tyriërs kracht na zeven maanden gebroken, vluchtten
zij de ingebouwde en uitwendige trappen der muren af in de stad
en de Macedoniërs achtervolgden hen. Zij vloden allen in de richting
van het paleis, in de richting van den azyl verstrekkenden tempel
van Herakles-Melllith ••• Want Koinos' falanx was-als geschreeuwd
werd - op zijne schepen den Egyptischen haven binnen gedrongen
en alles vluchtte nu van het Westen naar het Oosten of niet iedere
vlucht naar welken windstreek ook in Tyros te vergeefs zoude zijn.
Alexandros zelve, met de zijnen, ijlde, juichende als een knaap
over den wegebreeden muur naar het paleis. Daar geleidde van de
muur monumentale trap ter afdaling in de stad, van een terras overzienbaar, zichtbaar vooral het plein voor het paleis, waar de strijd
reeds woedde en woelde .•.• Het waren de falanxen van de Cyprische
vloot, die den Noordelijken - Sidonischen - haven reeds hadden
genomen en, langs den tempel van Herakles-Melkärth de stad binnen
gedrongen, slaags waren met de Tyriërs voor het eeuwoude paleis
hunner koningen ••••
Alexandros beval het paleis binnen te dringen en te bezetten.
Maar hijzelve, zich met de zijnen baan makende door het bloedbad,
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dat aanrichtten de Macedoniërs onder de verweerloosde Tyriërs
- in een wraak om het maandelange beleg, in een wraak om de van
de muren geworpen ge%3l1ten - drong door tot den meest begeerden
tempel van Herakles-Melkarth, waar hem de Tyriërs niet hadden
geduld offer te brengen zijn stamgod. Weg geveegd van vluchtelingen
de straten en pleinen voor zijn ijlenden pas, voor die der Vrienden
en de stormende, lans strekkende argyraspiden bereikte hij over de
heuveling de hoogte, waar het heiligdom zwaarmoedig rees boven de
stadsmuur en uitzag over de zee. Het was een wijd uit-een liggende
gebouwen-massa, waaruit de grauwgrijze tempel zelve, tusschenzijn
olijvenhoven, als met oud gouden muurvakken, zuilen en tympanen
reusachtig en aandoenlijk weemoedig verrees. Het heiligdom omsingeld,den tempel omsingeld, trad Alexandros met de Vrienden en de
argyraspiden de cella binnen. In de schemering, zonnegoud-doorpoeierd, tradhemdeKoningvanTyros,Azelmichos, traden de Ouden en
de Karthaagsche ge%3l1ten, traden alle de andere hier binnen gevluchte
Tyriërs, als vluchtelingen, olijvetwijgen hoog in de handen, in
dichten drom nader, knielden neder en smeekten in een druischen
van stemmen genade.
Alexandros %ag op naar het immense idool van den god, Melkhth,
den Koning van Kracht, den Tyrischen Herakles, met den Helleenschen halfgod %00 vaak vereenzelvigd. En de Tyrische Koning
en de ouden en de Karthaagsche ge%3l1ten rondom hem geknield,
gevoelde Alexandros teleurstelling, al was de stad eindelij k hèm, om
het idool, waarvoor hij had willen offeren. Oeroud, ruw gehouwen uit
grauwen bergsteen, overlegd met splijtende gouden plakkaten, hief
het zich op zijn plompe pijlerbeenen, vormloos de, naar oud Assyrische wijze, van grove Spierbundels gezwollene tors en het grove
gelaat in de grove krullen staarde met ronde, domme oogen, terwijl de
misvormd zware armen aan de hooge, te smalle schouderen een onhandige beweging schenen te zullen maken als wenschte de god zelve
het gebaar dier geknielde smeekelingen na tewi1len bootsen.T oen glimlachte Alexandros medelijdend en minachtend. Voor zijn snelle verbeelding, als uit een reeds ver Verleden, rezen de herinneringen aan
de wonderschoone werken van den goddelijken Praxiteles, in volmaakte lijnen van ideale lichaamsbloeiing uitbeeldende de gestalten
der Helleensche goden, in Hellas; voor hem rees de heugenis aan de
menschelijkere kunst zijns eigen voortreffelijken beeldhouwers,
Lysippos, die Alexandros' eigen gelijkenis in marmer en brons den
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tijd had willen ontrooven .... Dit was zijn Herakles niet. Dit was niet
zijn Koning van Kracht, zijn stamgod en de Tyriërs zelve had dit
idool, deze god niet kunnen beschermen voor het geweld van zijn
overwinnaarsarm. Dit beeld was wel belangwekkend om vergane oudheid maar tevens verwerpelijk om barbaarsche slechtheid en Alexandros gevoelde, trotsch, zich door goddelij ke broeders en zusters beschermd, nu hij er niet voor ge-offerd had. Hij zoû er ook niet voor
offeren ••••
Maar terwijl hij, in oppersten hoogmoed, met laatdunkend woord
en gebaar, de afgesmeekte genade verleende dezen armzalig neêr geknielden, dezen Koning, dezen bevenden Ouden, dezen in vernietiging geknielden Karthagers, omdreef hem de ziel, met het vizioen
dier verre schoonheden, glanzende afschijnselen van Praxiteles' en
Lysippos' godeschepselen, onbewust, zijne allerlaatste liefde-gedachte aan Hellas •••• Hij was geen Helleen meer, zijn ziel was geen
Helleensche meer: om triomf na triomf had zij herschapen zich in een
Aziatischen van hoogmoedigen alleen-heerscher, wiens vaderlandsche
heugenis nog enkel blijven zoû die aan zijn, stil in zich, niet meer betwijfelden Vader: den Olympischen Zeus, die de zelfde is als JupiterAmmon-IU ••••

XXII.
Een verademing doorvoer de Macedoniërs toen de stad was genomen en vooral de veteranen en falangieten - toch vrije lieden en
geene slaven - waren in het kamp van meening, dat de Aziatische
veldtocht nu spoedig gedaan zoude zijn ••••
Intusschen scheen het, dat een nieuwe wreedheid, hem anders
vreemd, een nuttelooze wreedheid Alexandros tot gruwelen dreef, die
de Vrienden verbaasden. De anders zoo natuurlijke, milde, te-gemoetkomende menschelijkheid scheen hem niet meer eigen te zijn of iets
van zijn ziel zelve plots scheen veranderd. Waardoor? De Vrienden
wisten het niet. Kon de meerdere wijn, dien hij dronk dezer dagen,
volgens Perzische wijze gekruid en gemengd, hem alleen deze driften
en erbarmingloosheden ingeven? Waren het de bezwijmelende orgiëen
door Bagoas geleid en die den weêrstand biedende zinnen dezer jeugdige veldheeren nog niet zoo hadden weten te boeien of zij gordden
i ch de wapenen om met het ochtendkrieken, als gewoonlijk? D~e
feesten, in Sidon gegeven, hadden ook voor Tyros nauw plaats gehad:
LXVII
18
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Bagoas zelfs was in Sidon gebleven en zij wisten niets van hem af....
En toch, Alexandros, als ontroerd en ontstemd door velerlei aandoeningen, beval, zelfs niet zijn woede gekoeld na de inname der stad, de
bloedige wraaknemingen, die eerder waren die eens ongebreidelden,
Oosterschen alleenheerschers .... Wie der Tyriërs niet in de tempels
gewijde toevlucht had kunnen vinden en van hunne daken tot het
laatst wierpen met steenklompen of afschoten hun laatste pijlen, werd
onvèrbiddelij k gedood, terwijl hunne vrouwen en kinderen in de overvolle heiligdommen samen drammend, om de genade van Alexandros
smeekten. Toen de Macedoniërs moê waren het noodelooze, bevolene
bloedvergieten, werd hun geboden tweeduizend Tyriërs aan het
kruis te slaan; de kruizen richtten zich in een sinistere rij ophetstrand
links en rechts van de vaste torens. De rest der bevolking werd dertigduizend van hen - verkocht als slaven naar her en der. Schepen, vol met deze ongelukkigen, voeren weg. Toen, ofschoon Alexandros den god niet achtte en eerst niet had willen offeren na de inname der stad, bedacht hij zich, droeg een offer op aan HeraklesMelkärth, met den dommen lach en het onhandig gebaar. Hij hing
den beu kram, die het eerst een bres in Tyros' muur had gerameid in
den tempel op en schreef athletische oefeningen uit, te houden in de
par ken van Apolloons heiligdom: het was de zege wijden den wer kelij ken en grooten goden: Apolloon en Herakles van Hellas.
Dezer dagen werd Alexandros een tweede brief van Dareios geboden. Nog was het niet bekend met zekerheid, waar zich de Koning
der Koningen ophield maar de Macedoniërs meenden, dat hij aan
den voet der Armenisc1ie bergen zoû zijn.
Dareios schreef Alexandros als aan een koning, met de vormen, gebruikelijk tusschen koningen. Hij bood hem in huwelijk aan zijn
oudste dochter, de jonge Stateira en Alexandros glimlachte, stil in
zich denkend aan de moeder, die hij beminde als een goddelij k wezen,
dat hij zoû willen tusschen de starren doen tronen .... Hij dacht dan
ook verteederd aan de jonge Stateira, het lieflijke, teeder broze, gazelle-fijne prinsesje, nauwlijks huwbaar: hij riep voor zijn verbeelding
haar abrikozetintig gezichtje, aangetint de blauw-zwarte, zuivere
brauwtjes boven de gazelle-oogen en het lakroode mondje, het kopje
omwonden door den gazen wrong met vederspriet of juweelen kwastje,
het kindvrouwe-figuurtje in de zeer rijke, eng sluitende kleedij en
wiegende als een altijd wind-bewogene bloemestengel, op de kleine
parelen muiltjes .... Ook het zusje was zoo: Hefaistion vond beide
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meisjes zoo mooi, zonder onderscheid vond hij ze mooi: zij geleken
ook %00 op elkander: misschien-was Stateira iets ranker •••• En Alexandros bedacht dat wie de Koning der Koningen hem bood, in zijn
bezit was, reeds maanden lang, al had hij ge-eerbiedigd de vorstelij ke
Vrouwen. En hij las verder: de opsomming der landen, die bruidschat
zouden zijn der prinses: dat waren alle de satrapiëen, gelegen tusschen
den Hellespont en den Halys •••• Alexandros schaterde, terwijl hij in
het Paleis van Agenor, in de raadzaal-de zee br~chende beneden
de hooge muren en wijde ramen - het Parmenion en den Vrienden
voor las; hij schaterde omdat Dareios als bruidschat hem aanbood
Frygië en Paflagonië terwijl hij zèlve reeds in het Perzische rijk was
door gedrongen tot Sidon en Tyros toe! Maar zijn lach klonk niet
meer %00 knapehelder als eenmaal wen zijn lachlust gewekt werd: er
was de nijdige barst, in zijn lach; er was ook de nijdige frons - die
éene, %Ware rimpel dwars over zijn smalle voorhoofd - omdat hij nog
laatdunkende kleinachting gevoelde in dit aanbod van den Koning der
Koningen: zijne dochter, die reeds Alexandros' slavin was en die minderwaardige landen, reeds lang achter de laatste stofwolk van de
zolen zijner achterhoede gelaten! Het was of de trotsche potentaat
wilde zeggen: wat Alexandros veroverd heeft, is niet het zijne, voordat mijne almacht - hoe gefnuikt ook in werkelijkheid - het hem
schenkt met genadiglijk woord en koninklijken brief. Zelve zoû
Dareios zich tevreden stellen met het Oosten •••• Maar het Oosten: dat
was Perzië, dat was Indië, de Oceaan, dat was de begeerde wereld, dat
was alles, dat waren de landen, die ook Dionysos eenmaal veroverd
had voor de Vreugde en die Alexandros nu wilde veroveren voor zijn
Jeugd! Nijdig schaterlachte hij weêr, voelde om zich de afkeuring
van Parmenion en de Vrienden, die in zich vonden, dat hij in dit
halve en éene jaar Hellas op Perzië gewroken had, het Westen op het
Oosten, Dareios verslagen en zijn doel bereikt. Dat de Aziatische
veldtocht ten einde was. En zij luisterden steeds naar den brief, dien
Alexandros voor las en vonden in zich, dat Dareios gelijk had ••••
Dareios schreef - en hij schreef het roerend waarschuwende - dat
Alexandros gedenken moest hoe de Fortuin nooittrouwharenbegunstelingen bleef. Vaderlijk bijna waarschuwde hij Alexandros voor zijn
jeugd en voor te groote lichtzinnigheid, die hem mocht lokken op te
zwakke vleugelen naar onbereikbare grootheid en hoogheid. Niets
was moeilijker dan zoo jeugdig zoo grooten voorspoed te torsen.
Trouwens hij zelve, Dareios, verslagen, heerschte nog over het groot-

276

ISKANDBR

ste deel van zijn rijk: niet altijd zoû hij zich verleiden laten in nauwe
bergpassen zijn legers te wringen: Eufrates en Tigris, Araxes en Hydaspes had Alexandros nog over te steken, vier breede, beschermende
stroomen, voor hij het Perzische rij k treffen kon in het hart en in de
opene vlakten, tegenover de ontplooide strijdmachten eens nog steeds
machtigen vijands, zoû de Macedoniër blozen over de zijne, die hem
zoo nietig dan blijken zouden. Wanneer zoûAlexandros Medië, Hyrkanië, Baktrië, Sogdiana, Arachosia veroverd hebben, wanneer de
volkeren, die den Aziatischen Kaukasus bewoonden en de boorden
van den T anais, wanneer Indië, het eindelooze Indië, dat zich strekte
tot den Oceaan?? Jonge man nu, zoû hij oud van dagen zijn, voor hij
die eindelooze landen, zelfs zonder strijd, van het Westen tot het
Oosten geheel doorwaad had! Dat hij dus zorg droege den machtigen
Pers niet verder te tarten meer, want dit zoû tot zijn schade en schande
zijn.
Alexandros, op dezen brief, antwoordde, dat de Koning der Koningen hem aanbood wat reeds niet meer in diens bezit was en dat
stroomen noch zeeën hem af schrikten. En werkelij k, de Oceaan, in
plaats van hem af te schrikken, lokte hem met wondere bekoring••••
Dezer dagen, nog in Tyros, kort voor zijn reis naar Egypte en met de
moeilijkheid voor zich nog eerst Gaza, sterke vesting, bolwerk van
Palestina, te moeten nemen, droomde hij zich weg in oneindigheden••••
Hij ontweek de Vrienden en op den hoogsten toren van het paleis zag
hij uit in de manenachten naar alle zijden .••• Naar het Westen, waar
het scheen, dat een machtige stad, Karthago, voedsterling van Tyros
zelve, hem tartte aan het eind dier zilveren zee •••• Naar het Oosten,
waar de Arabische woestijnen als een zilveren zee eveneens, zee van
zand, ver kabbelden naar dat onbekende, dat de grenzenloosheid was
van het Perzische rijk en van den Oceaan van Indië, die zijne verbeelding zich nauw voorstellen kon, die zijne fantazie zich beeldde met
hoogere golven dan deze om Tyros en met gedrochten vele bevolkt,
als dat eene, dat verschenen was aan dezen horizon, nu ZOO bekend.
Beneden hoorde hij muziek en zang en feestgeruisch •••• Het was Filotas, zoon van Parmenion, Filotas, wien hij juist het bewind had op gedragen over Tyros en de omliggende kustlanden en die vierde dezen
gunst des Konings. Beneden, in de oude koningszalen, vierde Filotas,
dronken van geluk en levensweelde, des Konings gunst aan de zijde
eener wonderschoone slavin, Antigone, die hij buit in Damascus gemaakt had. Want Filotas was de prachtlievende, enthouziaste, blij
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levende zoon van Parmenion, wien zijn oude vader, de opperbevelhebber, vaak vermanen moest en matiging aan bevelen. Alexandros
beminde hem zoo als hij de andere zonen van Parmenion beminde maar
Nikanor was de ernstige veldheer, ernstig als zijn vader zelve en de
jonge Hektor was de knaap, dien Alexandros nog streelde om de kin.
Filotas beminde hij om zijn levensuitbundigheid, om zijn luchthartigheid zelfs en tevens waardeerde hij Filotas t buitengewone hoedanigheden als veldheer: daarom had hij hem tot regent van Tyros benoemd.
Hefaistion miste hij dezer dagen: met de vloot zoû Hefaistion de Foinikische kust langs bestrijken om ts Konings reis naar Egypte aan te
kondigen met vertoon van macht, om de bevolking daar in bedwang
te houden.
En turende, den verren nachteinder in, droomde Alexandros van
de te overwinnen oneindigheden en van Stateira •••• Dacht hij aan haar,
dan werd het een weemoed in zijn ziel, eindeloozer dan deze verre
kimmen en vizioenen van te overweldigen oceanen. Die kimmen, die
oceanen, werkelij kheden zouden zij blij ken, te zien en te tasten en te
overheerschen: zijn stille liefde voor Stateira, geheimenis, nauw in den
schrijn van zijn hart omsloten, haar en wie ook nooit bekend, zoû hij
steeds met zich mede voeren als het onvoldoenbare verlangen •••• De
kimmen en oceanen waren de te omspannen werelden, zijn liefde de
nooit binnen te treden hemel. ••• Welnu, zij zouden hem troosten voor
dat gemis, die verre kimmen, die verdere oceanen: zoon van Zeus door
het Orakel van Ammon verklaard, zoû hij die werelden als een god
overheerschen! Maar zijn liefde, hem door Mrodite in de ziel gegoten,
zoû hij met zich mede dragen niet sterker dan iedere zwakke mensch
met zich draagt den last van geluk-en-smart, die de liefde is ••••
Zoo bedacht hij het zich en toch ontevreden. Hij moest denken hoe
ook goden hadden bemind in onvoldaanheid en droefenis voor zij
door goden kracht hadden overweldigd de vluchtende of de weêrstrevende •••• Maar Stateira vluchtte hem niet en omdat hij niet overweldigen wilde, had zij niet te weêrstreven. En het zoû alles onzichtbaar en onzegbaar blijven in hèm: zoo blijft het mysterie ook stil ongezegd en ongezien en toch waarneembaar; eene beproeving en een
doorzaliging, in het geheim der geslotene heiligdommen van Eleusis ••••
Plotseling trof Alexandros aan het strand, daar, waar maanden lang
zijn leger de stad had bestookt, daar waar het brugge- en dij kwer k nog
zichtbaar lag met zijn verbrokkelde steenmassats en tusschen de belegeringtorens, een rij als van zwarte armen uit breidende spooksels ••••
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lange rij zwarte spooksels, tegen den wijden gloor van de manenacht,
zeer zichtbaar in de verte, ginds over de zeestraat. Het waren de staken,
het was de lange rij zwarte staken, waaraan tweeduizend Tyriërs
waren gekruizigd: de lucht der hangende lij ken woei over, wee makend
de zwoele zoelte der nacht ••••
Ontsteld staarde Alexandros er heen •••• Duidelijker, trots de verte,
teekenden de kruizen zich uit •••• en het scheen of om ieder kruis, om
ieder hoofd een ronde maneglans uit schoot, wier.stralen wijd-uit in
den lichtenden hemel verschoten, de maan zelve vermenigvuldigd
duizend malen, tweeduizend malen, daar beneden, boven de lange,
zwarte rij, aan de kust, die zich breidde, rechts, links ••••
Toen werd Alexandros angstig en hij WISt niet, waarom het was:
het was dat zelfde gevoel van twijfel en onzekerheid, dat hem soms
overvallen kon te midden van een veldslag, als, zichtbaar voor hem en
de anderen, de zege hem reeds te gemoet vloog••••
En doorhuiverd daalde hij de eindelooze wenteltrap af en trad
binnen de 2:aa1, waar Filotas, rozen-omkranst, vierde zijn feest, naast
zich op het rustbed de wonderschoone Antigone, de, in Damascus
buit gemaakte, slavin••••
En Antigone zelve schonk Alexandros telkens zijn drinkschaal in:
het was de naar Perzische wijze sterk gekruide wijn en die hem als een
woelende wolk joeg de aderen door, zich wringende naar het hoofd:
dat gaf hem een smartelij ke gelukzaligheid, een koorts aanjagende
wellust, waarin de gedachte aan Stateira, steeds, vreemd, bleef te gelijk
met ándere gedachte: aan Dareios, Azië, den Oceaan en het vizioen
der maanlicht uitstralende, gekruizigde, tweeduizend Tyriërs••••

XXIII.
Azië wachtte. Het scheen, dat deze maanden van zomer Azië
wachtte op wat de toekomst der jaren zoû weven. Oorlog heerschte
slechts plaatselij k en het leven der volkeren wende zich aan de anders
dan gewone dMgen, wier staat wordende was. Toen hij Tyros verlaten had met Parmenion en het leger, had Alexandros het beleg voor
Gaza geslagen. Daar het de maand der Isthmische Spelen was, waren
deze ook voor het leger uit geschreven en uit Hellas kwamen afgezanten Alexandros een gouden overwinnaars krans bieden. Klein-Azië, de
eilanden van den Archipel vielen na nutteloozen weêrstand in het
bezit van Alexandros' veldheeren, die waren.
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Kalas, Antigonos, Balakros, Amfoteros, Hegelochos. Het Macedonische gezag bevestte zich overal in het Westen met een de Perun verbazende, onbegrijpbare, onwrikbare stevigheid.
Gaza was genomen. Tijdens het beleg werd Alexandros tweemaal
gewond, als gekondigd was door voorteekens: bekranst voor de offerande, gedurende zijn offering, vloog een raaf over den Koning en liet
uit zijn klauwen een aardkluit vallen, die spatte op Alexandros' hoofd
in stof; de raaf, daarna, kleefde met de vleugels vast aan de harts en
zwavel, waarmeê een der mobile torens, dienende tot brand-stichten,
groote fakkels gelijk, was ingesmeerd. Aristandros, de waarzegger,
die Alexandros overal"vergezelde, maakte uit dit voorteeken op, dat
Gaza genomen maar Alexandros gewond zoû worden. Een Arabische overlooper, voordoende in de Macedonische gelederen te
willen strijden, waagde een aanslag op Alexandr~ en wondde hem;
den dag daarop trof hem een pijlschot den schouder.
Het hardnekkige verzet der stad deed Alexandros' verbittering
stijgen tot razende woede: wie of wat hem ook nu hinderde in de dadelij ke volvoering zijner plannen, bracht hem in razernijen, woedender naar mate hem meer en meer een verliefde Fortuin begunstigde.
Hoe snel, natuurlijk en ondoordacht eertijds zijn erbarmen gewekt
werd en hoogere menschelijkheid, trots den gruwel van oorlog, hem
bezielde tot ontroerde ontfermingen, thans was de wreedheid in hem
gewekt: Gaza genomen, voerden de soldaten Betis hem voor, den
satraap-eunuch, die tot het uiterste de stad had verdedigd, met dapperheid en trouw aan zijn vorst, eertijds zeker door Alexandros, ook
in een vijand, om het zeerst ge-eerd. Nu, dat de pijl-doorschotene,
bloedende mensch hem voor gesleept werd als een bloederige vod,
bralde Alexandros op in, Parmenion en den Vrienden verbazende en
bijna walgende blijdschap en riep hij:
- Gij zult, Betis, niet sterven zoo als ge wildet: álles wat uit gedacht kan worden om u te doen lijden, zult ge lijden!
De el.1l1uch, wankelend in den greep der wachten, zag Alexandros
tartende koud in de oogen, zonder dat éen woord over de lippen hem
kwam. Wat baatte schimpen en smeeken: Dareios trouw, had hij zijn
stad tot het uiterste toe verdedigd en haatte hij den Macedonischen
overweldiger. Meer was er niet in hem van deze aarde: hij zag reeds
de Fravashis, de heilige beschermengelen, zijn ziel geleiden naar de
azuren trappen van het Paradijs ...•
Maar Alexandros riep:
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- Ziet, hoe hardnekkig hij zwijgt! Smeekt hij zelfs om genade?
Boog hij de knie? Maar hij dl geluid slaken al zal het niet meer dan
kermen en kreunen zijn!
Toen werd Betis een riem door zijn doorboorde hielen gehaald en
terwijl hij nog leefde, vast gebonden aan een kar, opdat de paarden
hem slieren zouden rondom de muren der stad. En Alexandros beroemde er zich brallende op, dat Achilleus, van wien hij af stamde, niet
minder gedaan had, toen hij zich op zijn vijand, Hektor, wreken wilde
maar de Vrienden vonden des Konings vergelij king onedel en Hefaistion smartte er om ••••
Alleen Hefaistion, die reeds over zee was gegaan naar Peluzium,
zoû, van de Vrienden, Alexandros naar Egypte verzellen. Er was geen
twijfel, dat de Egyptenaren, moede het Perziesch gezag, dat steeds
hen had gekneveld en uit gemergeld, Alexandros met blijdschap
zouden ontvangen. Toch bleven de Vrienden met Parmenion en het
meerendeel des Macedonischen legers als doelloos, verbaasd, ontevreden achter in Syrië en Koile-Syrië, in Sidon, Tyros, Damascus ..•.
Zeker, geheel deze streek, alle deze steden waren bezet door machtige
garnizoenen. Maar waarom verwijderde zich de Koning zoo zeer naar
het Westen, terwijl in het Oosten twijfelloos Dareios aan den voet der
Armenische bergen zijne verspreide legers verzamelde ••.• Waarom
verwijderde zich Alexandros van het doel, dat hij zich en hun allen
gesteld had? Niet anders dan om zich door het Orakel van Ammon,
in de Oaze der Libysche woestijn, tot Zeus' zoon uit te doen roepen.
Zijn hoogmoed groeide, meenden de Vrienden, met den dag. Hun
Koning, dien zij steeds zoo bemind hadden, jeugdig hij te mid hunner
eigene jeugd, allen volijverig Hellas te wreken op Perzië, scheen
verder van hen af te staan, boven hen te willen rijzen, niet meer de
kameraadschappelijke heerscher te willen blijven, die zijne veldheeren steeds "Vrienden" noemde, die regeerde met hen, streed met
hen, zegevierde met hen, in een vriendschappelijken bond, waaraan
alle hoogmoedige zelfverheffing vreemd bleef. Alexandros, zoon van
Zeus, wt geroepen door het Orakel van Ammon, Ammon-Rä-ZeusJupiter •••.? Ontevreden frensten de Vrienden de brauwen en de Macedonische veteranen ver klaarden ronduit, dat zij terug wilden naar
hunne haardsteden, vrouwen, kinderen. Wat meende deze eindelooz~
wachting in dit veroverde land? Bood Dareios niet onderwerping aan
door
veel land af te staan als bruidsgift voor zijne dochter? Waarom nam Alexandros niet aari? Schoonzoon hij van den Perzischen
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Despoot, zoû vrede eindelijk heerschen gaan tusschen Hellas en
Perzië, tusschen het Oosten en het Westen. Wat wilde Alexandros
nog meer? Dareios geheel vernietigen? W ás Perzië geheel te vernietigen? Waren de zoo talrijke Achaimeniden, in dichten drang bloedverwanten rondom Dareios Kodomannos heen, te vernietigen? Tel'Viijl
daarbij de kleine troonprins door Alexandros vertroeteld werd als zijn
eigen kind? Terwijl hij de vorstelijke Vrouwen omringde met ontferming, hulde, eer? Wat wilden alle deze tegenstrijdigheden?
Filotas, in het Paleis van Agenor, te midden eener nieuwe weelde,
zijn fijnen geest behagelij k, vol van liefde voor Antigone, hoorde
de bezwaren glimlachende aan, onverschillig ze weg wuivende met de
hand, die zijn beker hield. Bleef zijn vader Parmenion, na Gaza's inname terug gekeerd, als in stille droefheid om Alexandros en het
worden der dingen, vaak woordenloos tusschen het heftige beweer
der anderen, Nikanor, zijn oudste zoon, Krateros, die Filotas benijdde, Kleitos, zich eindeloos beroemende, dat hij Alexandros bij den
Granikos het leven gered had, Koinos, Meleagros, Perdikkas, aan de
festijnen, wier blijheid ontaardde in twistgesprek, gaven, hoe hunne
meeningen ook verschilden, telkens blijk van de grootste ontstemmingen. Dan zeide Filotas, luchtiglijk, dat hij léven en genieten
wilde, in deze nieuwe zaligheden, die het Oosten hem ge-openbaard
had, dat hij wilde drinken de kunstig gekruide wijnen, dat hij Antigone wilde beminnen maar heftiger werd Nikanor, somberder Krateros, terwijl de anderen, half beschonken zonder het zich bewust te
zijn, luidruchtiger te kennen gaven, dat het zoo niet langer kon duren,
dat zij het ZOO niet langer duldden. Het was als een openlijke samenzwering tegen Alexandros, die verre was, tot zij op eens bemerkten,
dát zij als samenzweerders gebaarden en zwegen, om den volgenden
dag bezadigder en uitgeraasd, elkander te raadplegen, met stille woorden, op stille plekken, fluisterend bijna, dat noch Parmenion, noch
Filotas zelfs nu hooren zoude, wat zij elkander hadden meê te deelen.
Boodschappers kwamen uit Egypte. Zij deelden mede, dat Mazakes, de satraap, Alexandros onderwerping was komen bieden, achthonderd talenten gouds en geheel den koninklij ken schat van Memfis:
kostbare meubelen en vaatwerk. Na enkele weken kwamen andere
boodschappers en zij vroegen niet alleen den Vrienden te Tyros te
spreken, zij vroegen toegang ook te Sidon, tot Sisygambis. Zij brachten Dareios' moeder Alexandros' eerbiedigen groet; zij deelden der
vorstin voorts mede, dat de Koning na moeitevollen tocht door de
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woestijn, waar een vlucht raven hem den weg had gewezen, het allerheiligste Orakel van Ammon bereikt had, waar de opperpriester hem
had begroet als Zoon van Zeus, afkomst, door het Orakel bevestigd,
terwijl dit tevens veroorloofde, volgens den wil des goddelij ken
Vaders, goddelijk eerbewijs den Koning te wijden.
Weldadige regens waren gevallen in een seizoen, dat het nimmer
regende.
Parmenion en de Vrienden, hoe zeer ook voorbereid, waren geergerd door de koninklijke boodschap. Hun jonge vorstenzoon, hun
metgezel in de heilige wraak, die zij in het Oosten zochten, groeide
door dezen uitspraak bijna belachelijk boven hunne eigene, aanspraaklooze, kameraadschappelij ke verdienste. Maar Sisygambis en de
Vrouwen verheerlijkten. Gewend zij zelve haar Koning en zoon,
vader, broeder en neef te beschouwen als god op aarde, afstammeling
der lichtendste goden, juichten zij in zich en tot elkaär, dat Alexandros, haar overwinnaar en weldoener, niet minder was dan zij zelve en
den Koning der Koningen. Stateira, na de geboorte eener dood-geborene dochter, en steeds zeer lijdende, hoorde, liggende in hare
kussens, met vreemde, groote oogen de boodschap uit den mond harer
moeder aan. In hare koortsen droomde zij van Dareios en van Alexandros en verwarde zij beiden, tot zij, tot bewust-zijn ontwaakt, uren
lang liggen bleef, de ziel haar bijna zwevende uit den open gehijgden
mond. Maar Sisygambis, met blijden trots, bekende het Barsina, dat
zij gelukkig zich voelde of zij Alexandros' moeder zelve ware geweest.
Als Barsina met haar door den drom der hovelingen voorbij ging,
stegen eerbiedvoller nog dan immer dier murmelende huldebetuigingen
toe naar de vrouw, die zich de Zoon van Zeus had gekozen om hem
van nog menschelijk gedacht jongeling man te maken. Ook was het
bekend, dat Barsina zwanger was en dezePerzische mannen en vrouwen,
sedert maanden gewend aan Alexandros' feitelijke heerschappij, bijna
vergetende, dat hun eigen Koning zich ginds aan den voet der Armenische bergen gereed maakte om slag op nieuw den Macedoniër te
leveren, gevoelden zich, langzamerhand maar meer en meer, onderdanen en slaven des nieuw gekondigden godenzoons. Barsina beschouwden zij reeds als hunne Koningin naast Sisygambis, de vrucht
haars lichaams als erfgenaam en toekomstigen heerscher .••• Tusschen
deze veranderde stemming was Oxathres, Sisygambis' zoon, Dareios'
en Stateira's broeder, somber van weemoed en steeds verzwegene,
broedende wanhoop. Wat hij opving en hoorde om zich heen, deed
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hem zich af vragen hoe het mogelijk was, dat Perzische vrouwen, z60
onder den invloed eener vreemde bekoring, vergaten haar eigenen
smaad en vernedering van gevangenen, hoe ook omringd met vorstelijke eer. En zelfs in de jonge Stateira zag hij dit, sedert zij wist, hoe
haar vader Dareios haar had geboden in huwelijk aan Alexandros;
dan zocht hij zijn lijdende zuster, Stateira de Koningin, maar vergeten
bijna, en beiden mengden hunne smarten, hoewel het Stateira toe
scheen, dat zij niet kende meer hare eigene gedachten en bedringingen
en niet álles wellicht zeide tot Oxathres, den broeder, dien zij toch

minde ....
Een stad had Alexandros gesticht, meldden latere boodschappers,
tusschen het Mareotis-meer en de zee, binnen eene ommuring van
tachtig stadiën en hij had de stad Alexandria genaamd. Het nieuws
maakte op de Vrouwen een grooten indruk: het stichten eener nieuwe
stad gaf steeds als een glorie om het hoofd des stichters, of hij door
goddelijke ingeving bezield ware geweest om uit te kiezen de gunstige
plek. Alexandros meldde, dat hem in een droom de plek was gewezen
en ook het voorteeken, dat hij haar mede deelde, ontroerde de vorstelijke Vrouwen zeer: toen het plan der stad ter plaatse zelve geteekend
zoû worden, misten de bouwmeesters krijt en strooiden zij, om
Alexandros de omlijning der stad te toonen, het meel uit, dat dienen
zoû voor der wer klieden voedsel: de vorm der stad werd als een, zich
aan beide zijden versmallende, Macedonische mantel.... Toen
vlogen plots drommen van vogels aan, groote en kleine, in een zwarte
wolk, die de lucht verdonkerde en de vogelen stortten zich op het
meel en vraten het op. Aristandros, de waarzegger, meende, dat dit
voorteeken ongunstig kon worden geduid maar de zeer wijze Egyptische wichelaren waren niet van deze meening: zij duidden het voorteeken als allergunstigst: van heinde en verre zouden de bewoneren
komen en overvloed vinden in de te bouwen stad, die Alexandros
stichtte .•••
Bijna onverwachts kwam Alexandros in Tyros terug. Zorgeloos
was de tijd niet. Zeer droevig was Alexandros aan Parmenion te
moeten zeggen den dood van zijn jongsten zoon, Alexandros' lieveling, Hektor, door een toeval in den Nijl verdronken. Andromachos,
wien hij het beheer over Syrië had op gedragen, was door oproerige
Samaritanen levend verbrand en Alexandros, razend, zwoer hem
bloedig te wreken. Piraten maakten de zee onveilig, vrij, als het ware
overgelaten, sedert den oorlog.
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Maar alle
Azië....

de~e

zorgen verwolkten

~oodra

Alexandros dacht aan

Aan wat hem wachtte ••••
De heerschappij over de wereld .•.. !

XXIV.
Dien morgen, in Sidon, had hij ver~ocht om toegang bij Sisygambis. Zulk be~oek droeg hij steeds voor in allerhoogsten eerbied en
hulde, die de Per~ische vorstin ~eer waardeerde. Zij ontving hem in
statie, met alle hare eunuchen en vrouwen. Toen hij binnen trad, met
enkel Hefaistion, rees zij op van den vierkanten divan, waarop zij
troonde, steeg af en neeg ~eer diep, met geheel haar gevolg, bijna tot
aan den grond. Hij haastte ~ich haar te heffen en verweet haar heur
groet. Maar zij ~eide met groote liefde, dat ~ij niet te eerbiedig begroeten kon wie was de Zoon van Zeus. Hij gevoelde zich toen ~eer
blijde, zijn hart zwellende van hoogmoed en genegenheid en geleidde
haar terug tot den divan. Zij besteeg dien, eerst tredende op een
schabel, ~oo als zij steeds gewoon was; hare eunuchen bereidden haar
divan en schabel steeds ~60, dat ~ij hooger ~etelde danA1exandros,~oo
zij zich ~ette. Hij was zich daarvan niet bewust. En hij bleef ook
steeds voor haar staan, tot ~ij hem noodde te zitten. Omdat hij haar
wenschte te spreken alleen, ging Hefaistion en ~ond zij haar gevolg
weg, dat ~ich langzaam door de vele zijdeuren verspreidde. Het trof
hem hoe prachtvol de~e zaal van ontvangst in het eeuw-oude paleis
thans behangen was met kostbaar Babyloniesch tapijtwerk, fabelmonster-doorweven. Hij had, vóór hij het verhinderen kon, een blik
omrond van bewondering. De~e verfijnde smaak in de~e pracht was
steeds iets, dat den Macedoniër in hem kinderlijk trof.
Zij waren alleen. Zij had hare eunuchen nog nooit willen ~eggen
niet dien schabel en den divan ~oo hoog te stellen op een verhevenheid
~oodat zij volgens Perzische hof~ede troonde boven haar overweldiger. Nu zij alleen waren wees hare juwee~are hand hem te zitten.
Toen hij ~ich ~etten wilde op gereed staanden ~etel, ~eide ~ij glimlachend:
- Mijn zoon en Koning, zet u hier naast mij.
En zij wees hem den divan.
Hij begreep in eens. Het was de eerste maal, dat zij dit deed.
Bijna onhandig ~ette hij zich op den rand vanden divan, zijne voeten op
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de schabel, terwijl ~j troonde in het midden. Maar ~j zat niet meer
hooger dan hij.
- Zoo zijt gij mij dichter, niet verder dan Dareios ware geweest.
En ~j omhulde hem in haar .glimlach van moederlijk verliefde
liefde. Zeer bewonderde hij hoe zij zat, hiëratiesch, recht, rijk gedost,
juweel-overschitterd, als een idool.
- Zet U voortaan steeds nàast mij, beleerde zij hem met haar
glimlach. Ik ben trotsch op u. Gij zijt de Zoon van Zeus! Ik heb u
innig lief. Gij ~jt zoo jong, mijn· kleinzoon kondet gij wezen. En gij
zijt de Zoon van Zeus en heerscher der wereld zult gij ~jn.
Zij was zich nauwlijks bewust, dat ~j Dareios verried.
- Gij, die mijn overwinnaar ~jt, ge weet niet hoe ik, die uw slavin
ben, u bemin. Ik bemin u niet minder dan mijn eigenen zoon. Gij ~jt
2;00 erbarmingsvol mij en alle de anderen geweest. Dankbaarheid
kweekte in mijn ziel deze liefde, de liefde van een moeder, grootmoeder. Mijn hart verheugt, dat gij terug ~jt.
- Ikverheugmij eveneens, Moeder en Koningin, dat ik terug ben
en zetel aan uw ~jde.
- Wij hebben u allen gemist. In gedachte volgden wij u deze
maanden over zee en land, tijdens hetbelegvanTyros,doordewoestijn,
tot in de palmrijke oaze. Uw boodschapper, die mij melden kwam,
dat het Orakel uw goddelijken oorsprong verzekerd had, heb ik
met geschenken overladen. Toen hebben wij op u gewacht. Van de
torens zagen uit wie scherpe oogen hadden om u mij, oude vrouw,
te konden, zoodra wij wisten, dat gij op den terugkeer, Tyros verliet
om te Sidon terug te keeren.
- Vaak gingen u mijne gedachten toe en hoopte ik, dat deze
stad, dit paleis u en de uwen gerieflij k winterverblijf aan bood.
Hij deed zich moeite om in haar sierlijken toon te spreken.
- De Africus woei soms koud, zeide ~j. De rozen bloeien hier
steeds maar het ~jn niet de rozen van Persepolis. Helaas, wij hebben
zorg gehad •.••
- Zeg mij: Stateira••••? vroeg hij en hij beefde naast haar van
geheime liefde.
- Zij was steeds lijdende. Haar kind baarde ~j levenloos. Zij is
nog immer lijdende ••••
- •••• Ik zal haar nooit wederzien, dacht hij. Maar ~j ging verder:
- Barsina, 0 mijn zoon, wacht wie zij baren zal.
- Zoo het een zoon is, zeide hij; zal ik hem noemen Herakles
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maar niet naar den Me1kärth van Tyros. Ik noem hem naar mijn
goddelij ken stamvader van Hellas, zoon van Zeus hij ook.
- Wèl genaamd zal uw zoon zijn ...•
- Zoo haar spruit een dochter is, glimlachte hij; zoo noemt
gij haar, 0 Moeder!
Zij glimlachte terug.
- Hoe teeder zijt gij, 0 mijn Overwinnaar! Zeker, zoo Barsina een
dochter baart, zal ik haar Stateira noemen.
Hij ontroerde zeer.
- Of Sisygambis.... verbeterde hij, bijna verward.
- Zoo gij dit wilt, gaf zij toe, trotsch en gelukkig.
- Zeg mij van de jonge prinsessen? vroeg hij, hoffelijk.
- Zij bloeien in voorspoed en danken u uit mijn mond. En onze
kleine Ochos •.••
- Wat met hern?
- Hij vraagt en dwingt en droomt .••. van Iskander. Weet ge, wij
hebben u allen lief.•••
Zij sprak niet van haar zoon Oxathres. Hij dacht alleen aan Stateira,
die hij minde.
- Mijn zoon Dareios Kodomannos, ging zij voort; bood u mijne
oudste kleindochter aan .•.. Waarom weigerdet gij?
Zijn voorhoofd betrok.
- Vergeef mij, zoo mijn vraag onwelkom is, hernam zij. Maar hoe
blijde zoû ik zijn later ook door banden van bloed als door genegenheid aan u verbonden te zijn. Waarom huwt gij niet Barsina.••• of
beter nog wellicht •••• Stateira, de oudste kleine? Zoû het geene vem>ening zijn?
Zij had in hare handen zijn hand gegrepen, zij zag hem aan met
geheel de overheerschende betoovering van Perzische vorstin, die zoo
ook hare eigene zonen had overheerscht. Maar hij zeide, somber,
omdat lijdende was die hij minde en hij háar immers nimmer terug
zoû zien, en barsch bijna dreigde zijn stem:
- Het is geen tijd aan andere dingen te denken dan aan den oorlog.
Vergeef mij, Koningin, maar uw zoon, die mij zijn dochter bood tot
vrouw is mijn vijand en hij bereidt zich mij te bestrijden. Zijn dochter
is reeds de mijne, zoo ik het wensch,
- Wij zijn allen de uwen, sprak zij deemoedig. Ik, 0 mijn Heer, 0
mijn Zoon en Koning, ben uw slavin maar gij noemdet mij Moeder
en zoo het mij Olympias gunt ••.•
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- Te gunnen heeft zij u niets, liet hij zich ontvallen, ontstemd en
zij ried, als zij reeds vaker gedaan had, dat hij Olympias niet lief had,
zijne moeder, die hij nooit tot regentesse in Macedonië wilde benoemen naast Antipatros, den regent.
Vol beheersching zweeg zij, over de verre, vreemde vorstin, de
Bacchante, de intrigante, de minnaresse tevens van der Hellenen god:
eene vrouw als onwerkelijk, die zij moeite had zich voor te stellen.
- Ja, gij zijt mijn Moeder, zeide hij zachter. Ik dank u een gevoel,
dat ik niet kende. Ik heb u ook lief, Moeder en Koningin. Zeg mij
uw wensch en het zal zijn als ge wilt: waar wilt ge toeven als ik ten
oorlog trek?
Zij zag hem diep, fel in de oogen. Zij zeide:
- Gij zult staan tegenover mijn zoon Dareios. Gij beiden, die ik
lief heb, beiden mijn zonen, zult staan tegen over elkander. Als broeders, die elkander bestrijden, zult gij staan tegenover elkander. Zoo
gij de jonge Stateira naamt, zoudt gij u over haar heen met uw broeder
verzoenen. Het mag ZOO niet zijn: vijanden blijft gij. Ergens, in Syrië,
in Mezopotamië zult gij elkander bestrijden. En ge vraagt waar Sisygambis toeven wilt? Zij wil toeven met U, als uw gevangene, maar ook
als een moeder: zij wil zijn daar, waar gij beiden zult strijden. Zij
wijkt niet van u en zoo gij Dareios verslaat, zal zij Dareios beweenen
en zoo hij Alexandros verslaat, zal zij Alexandros beweenen!
Zij wierp in een plotse wanhoop hare armen op en slaakte een smartelij ken snik.
- Moeder! riep hij.
Hare armen vielen neêr en hij bewonderde hare voorname gratie.
Haar hoofd zonk neêr, nijgende naar zijn schouder. Daar ruste het
even. Toen bekende zij:
- Ik heb u te veel lief•••• Iskander. 0 waart gij ons niet zoo erbarmingsvol slechts geweest!
Zij had zich hersteld. Ontroerd was hij gerezen.
Zij ook rees, ontroerd. Zij herhaalde:
- Ik ga mèt u ••••
- Vermoeienis zal uw deel zijn, Moeder en wellicht bovenmenschelijke smart, om Dareios of•••• om mij.
- Het zij zoo.
- Stateira?
- Zij blijve in Sidon, met de kinderen of ~j verzelle mij, als ~
wenscht.
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Zij had geheel haar ouden trots herwonnen, hare onver~ttelij kheid
tevens. Maar omdat zij toch eene gevangene zich voelde, zeide zij nu,
vleiende:
- Zoo gij het toè staat, mijn Zoon en Koning, vergezel ik u. En
vergezellen zij ons.
- Het zij zoo, zeide hij. Ik heb u steeds toe gestaan te doen wat gij
wildet.
- Zoo hij valt, vroeg zij allersmartelijkstj mag ik hem beweenen en
eere doen?
- Ja, zeide hij ernstig, in hare oogen de zijne.
- Zoo gij valt, mag ik u beweenen en eere doen?
- Ja, zeide hij en het smolt in hem van zachtheid.
En hij boog voor haar de knie. Zij boog over hem heen en hare
handen roerden zegenend zijn voorhoofd aan.
- Ik heb u te lief, herhaalde zij. Kniel niet voor mij, Koning.

xxv.
Anderhalf jaar was voorbij gegaan sedert Dareios in de binnenlanden van zijn rijk gevlucht was na den verloren slag bij Issosj anderhalf jaar, dat Azië wachtte, dat de vorstelijke Vrouwen in de macht
waren van Alexandros, niettegenstaande Dareios' brieven, zijne tegemoetkomingen en zelfvernederingen voor den Macedoniër. Maar
in deze maanden, dat Tyros was belegerd geworden, dat Alexandros
zijn reis door Egypte volbracht en Alexandria stichtte, had de Koning
der Koningen, aan den voet der Armenische bergen gevlucht, zijne
legers, met nieuwe lichtingen verster kt, verzameld in Babylonië en
Mezopotamië en het aantal zijner troepen was zekerlijk tweemalen
zoo talrijk als zijn leger destijds in Cilicië geweest was. Slepend en
ontlenuwend van traagheid waren in onduldbare wachting de maanden voorbij gegaan en hadden Dareios' geduld uit geput maar zijne
neven en satrapen ontrieden hem van zoo verre op te trekken om
Alexandros voor Tyros te overvallen en daar hij nooit uit Sidon, waar
zijne moeder met Oxathres en Stateira en de kinderen toefde, heimlij ke aansporing had ontvangen, noch mededeeling van dier pogingen
tot ontvluchting, was hij met onmacht geslagen en zag hij uit, bij
wijle wanhopig, in de verre horizonnen om hem heen, in de verre toekomst ook, die steeds verder en verder te deinzen scheen.
Nu hoorde hij van zijne uitspieders, dat Alexandros, terug uit
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Egypte, zich in Sidon op hield maar zich bereidde op te trekken door
Koile-Syrië om de Perzische legers, den Perzischen Koning te zoeken
met een, hoewel in aantal steeds minderwaardige, toch versterkte en
uitgebreide macht. De falanxen! Als Dareios, die hen gezien had,
dacht aan de falanxen en zich voor stelde de ijzeren vierkante blokken, de immense metalen dobbelsteenen en voortschuivende, liggende pyramiden, fronste hij de brauwen al kwijnde niet zijn vertrouwen
maar geweld moest hij zich doen zich rekenschap te geven van zijn
eigene, aangroeiende, menigvuldige heirmachten om hoop te blijven
voeden op gunstige wending en kans.
Van de verste landen des Oostens, Baktrië, Skythië, Indië zelfs
waren de Barbaarsche legeren aan gevloeid als met zwellende stroomen, die zich ontlastten in Mezopotamië, Babylonië. Zij trokken in
eindelooze drommen te zamen voor den Koning der Koningen, met
zijn staf uit gereden de tijdelijke plaats zijner verblijving - gehucht
met bouwvallig kasteel, het kamp er om heen - aan de rotsige bronnen des Tigris'. Tusschen de kleine rivieren Bumodos en Lykos,
waar een wijde vlakte zich breidde onder trillend blauwen zomerhemel - de zanden verblauwd, de rotsen verblauwd, in het waas van
te overdadigen schijn - trokken de legers voorbij de oogen van
hun steeds almachtigen Despoot, den Koning der Koningen. Wapenen, die zoo talrij ke troepen ontbraken, werden hun bedeeld. Der
Perzische en Medische ruiterijen waren ruiter en ros nu bedekt met
ijzeren rustingen van platen saam gevoegd en bizonderlijk buigzaam.
Zij, die slechts werpspiezen hadden, ontvingen zwaard en schild; der
infanterie werden voor gevoerd wilde, steigerende paarden-der-steppen, die zij dresseeren zouden; het brieschende gehinnik weêrklonk
van onwillige razernij, als de mannen de schichtig blikkende dieren
het bit dwongen in den mond. Toen, langzaam, reden de zeiswagens
voor, der Baktriërs en Skythen. Het waren er zekerlijk honderd,
wreede voertuigen des verderfs : aan het uiteinde der disselboomen
staken de ijzer-gepunte speren naar voren; ter beide zijden des juks
bogen links en rechts over de tweespannen des vierspans drie gebogene zwaarden uit; tusschen de spaken staken de snijdende messen
terwijl de zeizen, aan de raderen der wielen gesmeed, met de punten
opwaarts en de punten neêrwaarts, weg zouden maaien al wat in de
heftig stormende vaart der gezwiepte paarden niet ten snelste zoû
kunnen wijken ter zijde. De monsterachtige, zelfs voor de eigene
legers doodsgevaarlijke gevaarten schenen ontzaglijke, ijzeren spin-
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nen, schorpioenachtige reuze gedrochten, draken met ijzeren vleugels,
ijzeren voelhorens, ijzeren tanden: toen zij, voorzichtiglijk aan
gemend, voor reden, blikkerden zij in den zonneschijn met duizend
bliksems uit, schoten zij verblindende vonken en overvulden zij geheel de vlakte tot ontzetting der Perzen en verbondene Barbaren zelve.
Dien zelfden dag, dat Dareios den Tigris over stak, vernam hij, dat
Alexandros niet ver was. De Perzische legeren overdekten geheel de
hier bebouwde, daar woestijnachtige wijdte der Mezopotamische
vlakte en het scheen overmoed, dat naderde de Macedoniër tot zoo
ver binnen het rijk. In verkenning zond Dareios Satropates met duizend uitgekozene ruiters, die in de richting van Thapsakos zich verspreidden. Mazaios, zijn beminde opperbevelhebber en dinger naar
de hand eener zijner dochteren, met zesduizend ruiters, zoû Alexandros den weg versperren en door geheel het land in brand te steken
den vijand tot hongersnood voeren.
Alexandros, met Parmenion en de Vrienden, met zijn leger op gerukt, zag de vlammen. Het was als een breed, in rosgele plooien verwaaiend gordijn, dat ontrolde schuin aan den grond en op steeg en
hangen bleef met zijn uitkrinkelende smookdraperiën in de verwaasde blauwte der zomerhemelen. Breeder en breeder breidde het uit
langs gehuchten en verschroeiende korenvelden en slierde die mede
in de snel schuine vaart zijner plooien. Ter zijde zagen de Macedoniërs de horde der verlate vluchtelingen, dorpelingen, met loeiend
vee en karren en paarden en have vluchten, niemand wist klaarblijkelijk waarheen want in het Oosten breidden de Perzische legeren, in
het Westen de Macedonische en de verschrikking des oorlogs zoû
tusschen hen beiden zijn. In lange, ijle, smook-omhulde karavanelijnen vluchtten de radelooze landbewoneren naar de Armenische
bergen ten Noorden, naar, ten Zuiden, de Arabische steppen. Voor
den oorlog werd de vlakte schoon geveegd maar de brand overheerschte schrikwekkende. Parasangen, parasangen verre breidde zich het,
zich verder schuin waaiende, gordijn. Hoewel zwakke bries de, in den
zonnedag, valende vlammen woei in de eigene richting der brandstichteren, in die der Perzen zelve, was verstikkende droog en onadembaar de lucht voor de Macedoniërs.
Telkens wendde Alexandros, werktuigelijk, een bezorgden blik
om naar de toch niet te onderscheidene achterhoede des legers,
waarin mede kwamen de vorstelijke Vrouwen: Sisygambis, die niet in
Sidon had willen blijven, nu beslissende slag vermoedelij k gestreden
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zoû worden tusschen haar zoon en wie als een zoon zij lief had; Stateira, lijdende maar zij ook onwillig veilig te Sidon te blijven, nu haar
broeder-gemaal wellicht voor de laatste male in de onzekerheid der
kansen te staan zoû komen tegenover den overweldiger, dien zij toch
niet haatte; hare beide dochter kens, de kleine Ochos vergezelden haar
beiden met geheel den hofsleep, steeds om haar heen ....
Na elf dagen vermoeiende marschen waren de Macedoniërs den
Eufrates over gestoken, toen in de wijde, wijde vlakte het vuurgordijn
hen tegen hield. De soldaten dachten het een teeken der goden, zoo
ontzagwekkende ontrolde het naar den hemel zijn vlammen en de dag
donkerde: in den smook bezwijmde het zomerlicht. Alexandros
vreesde hinderlagen maar de verkenners meldden, dat niets hiervan
te ontdekken was. Langzaam, pas voor pas in de benauwde gloedatmosfeer, trokken de Macedoniërs voort, vier dagen lang, tot het
vuurgordijn verijlen zoû. Mazaios liet zich niet zien. Des morgens,
uit hare tenten tredend, zagen de vorstelijke Vrouwen, hijgend naar
adem, zorgvol uit naar de eeuwige vlammen. Eindelijk slonken zij: de
zomerlucht blauwde heen door de laatste rook, die verwoei. Ginds
stroomde de Tigris ••••
Benige ruiters zouden peilen de diepte. Hevig schoot over rotsblokken en de stommelende steenen met zich sleepende, het schuimende, bruischende water. De ruiters dwongen de onwillige, hinnikkende paarden het lagere water in: het reikte de dieren tot aan de
borst, in het midden des strooms tot de halzen. De schichtige oogen
omhoog, verwrongen de open bekken, waadden zij moeizaam door.
Het voetvolk, in twee vleugelen, ter zijde door de ruiterij gedekt en
hoog boven hunne hoofden heffende hunne zware wapeRen, waadde
toen de rivier door. Alexandros en de Vrienden, reeds over gestoken,
wezen hun de doorwaadbare plaatsen en riepen en moedigden aan
maar stil vloekten de soldaten, verwenschende Azië en Alexandros
en meenende, dat nooit zij terug zouden keeren naar Hellas en Macedonië. Nog grootere moeite hadden de zwaar beladene lastdragers:
midden in den stroom ontgleden hun de kisten en kofferen, de schouders af, tuimelden zij over de gladde steenen, struikelden; zij grepen
naar de hun ontglippende lasten, waar die dobberden of bonsden
tegen elkander op de hevige wateren maar de stroom sleepte sneller
zijn buit meê. De Koning riep hen toe niet te achten wat zij verloren:
hij zoû terug geven wie het zijne verloor, zoo de soldaten slechts
hunne wapenen redden. Vol van de moeizaam wadende mannen en
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paarden bruischte en schuimde de booze rivier als onwillig 7;ich te
laten doorwaden. De harmamaxen der vorstelijke Vrouwen met hare
Per7;ische wacht rondom, wachtten tot over gestoken waren de twee
legervleugels met de ruiterij. Alexandros, bezorgd, 7;ag naar haar uit.
Hij 7;ag, onduidelijk, over de breedte des strooms, over de hoofden
der laatste wadende mannen, over de paarden, de wachtende toe-gegordijnde wagens: in de eerste wist hij Sisygambis. In de tweede wist
hij Stateira. Getien had hij haar niet meer sedert dien morgen op het
terras, te Sidon, toen de Tyrische ge7;anten waren gekomen. Maar gedacht aan haar had hij steeds, voor Tyros, voor Ga7;a, in Egypte ••••
Oáar was 7;ij, daar was 7;ij, on7;Ïchtbaar; daar dwong de menner het
tweespan van haar wagen nadat Sisygambis' voertuig tich in de wateren gewaagd had, den vloed in! De stroom woelde om de hooge
wielen: 0, zoo het water slechts niet hare voeten bereikte! 0, het ongemak, dat 7;ij duldde, Sisygambis gevolgd, ter wille van Oareios,
dien tij uker beminde, haar broeder-gemaal! 0 7;00 7;ij slechts gebleven ware te Sidon, in het oude paleis, veilig·voor alle be~aarlijkheid,
die mede bracht dit volgen tusschen tros en achterhoede: 7;00 7;ij
slechts gebleven ware in de koele %alen der antieke Sidonische koningen al was het er niet de blijde weelde van het paleis van Persepolis, dat tij %ÓO beminde, zoo beminde! Aangevoerd had hij tijn
leger moeten, stellend 7;ijn voorbeeld hij met de Vrienden en zoo ver
was hij nu van haar: de geheele, breede, booze stroom was tusschen
haar en hem. Nu naderde haar wagen het midden: hoe zoû tij lijden
grootst ongerief en gevaar zelfs! De paarden struikelden over de
steenen, schots en scheef slierde het voertuig; fel %WÏepte de lange
~eepkrinkel des menners; de andere wagens volgden, de Per7;ische
wacht •••• Was dat voor een teêre vrouw dit mede te maken, de lange
marschen der legers, de korte rusten in slechts haastig opgeslagene
tenten als er geen tijd was te bereiden het weelclerig verblijf, wel
mede gevoerd maar nooit op gesteld! En dan de walm van den brand,
die dagen lang had de lucht o~baar gemaakt en nu de rivier,
het stroomende bolwerk, de bruischende wateren van den Tigris
onwillig, zouden 7;ij hunne Koningin verhinderen veilig te bereiken
den anderen oever, tij als op weg naar haar Koning, hoewel hij zelve,
haar Koning ook, tusschen hen beiden was .•••? Toen, toen trokken
de paarden Sisygambis' harmamax den bereikten oeverboord op;
toen, toen trokken de paarden Stateira's wagen: hellende schommelde het voertuig ••••
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Alexandros herademde. Het was gedaan, het was geschied: om
deze moeienis en zorg was hij in vreeze geweest als nooit wen zijn falanxen in stormden tegen de Perzen ••.• En geheel dit stoute werk was
gedaan, was geschied: zijn leger had den Tigris over gestoken!! Een
oogenblik besefte hij den overmoed van wat hij wederom had door
gezet tegen Parmenions bezadigder wijsheid in: den diepen, hevigen,
nijdigen Tigris te doorwaden! Geen man was bezweken, slechts enkele
kisten waren verloren. Maar nu hij zijn doodmoede, uitgeputte, druipende mannen en paarden zag rondom hunne kapiteinen, druipende,
rondom hunne veldheeren, druipende, hijzelve druipende, nu begreep hij, dat als Mazaios dáar ware geweest, dáar ware opgedoemd
met zijn Perzen, daar waar de Oostelijke bergen blauwden .•.• zij, de
Macedoniërs, waren vernietigd geworden. Op dit oogenblik ontbrak
alle krijgstucht, vloekten veteranen en jonge soldaten, vielen de hijgende paarden oververmoeid ter aarde en toch ....
En toch .... toen verkenners melden, dat Satropates, maar metduizend ruiters slechts, in aantocht was, verzamelde zich de éen uur bandeloozen tot hunne aan-een gesmede falanxen, klonken de Macedonische tuba's ••.•
Duizend ruiters? vroeg zich Alexandros af. Satropates? Waar bleef
Mazaios?? En hij lachte: het was éen oogenblik zijn blijde jongenslach: het was om zijne Fortuin, die hem nooit begaf••••
Ariston, het hoofd der Paioniërs, stormde met de zijnen op de
Perzen los: voor die overmacht weken de duizend ruiters;
Ariston vervolgde Satropates; hij worstelde met hem, beiden te
paard, smeet hem van zijn ros en sloeg hem zijn hoofd af, dat hij hoog
bij de haren hield, terug rijdende, en neêr wierp voor Alexandros'
voet.
Alexandros, wijdbeens, schaterlachte als een knaap.
Maar Parmenion en de Vrienden dachten, dat het onmogelijke gebeurde: den Tigris over gestoken en niet voor dat de overzijde bereikt was die nuttelooze tegenstand: duizend ruiters op geofferd en
Satropates, den dappere, die niet had willen wij ken al draalde Mazaios, waar en waarom ••• .?

XXVI.
Twee dagen lang zouden de uitgeputte troepen hier rusten bij den
Tigris, de groote tenten van het vrouwenkamp werden op geslagen
maar Alexandros zag Stateira niet: hoewel zij hem vergezelde nu, zag
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hij haar niet, had hij haar sedert maanden, sedert hij gegaan was uit
Sidon naar Egypte, niet meer gezien •••• En hij poogde zijn gedachte af
te trekken van zijn gevoel en te vestigen op wat hem wachtte: den
grooten slag met Dareios, den beslissende voorzeker •••• Hoewel de
Fortuin hem steeds begunstigd had, in alle krijgsverrichtingen reeds
sedert zoo prillen leeftijd volvoerd, hoewel zij hem nooit verlaten had
op het beslissende oogenblik, werd hij zich innig bewust, dat zij niet
was de Trouw, een andere godin deze dan de blinde en trouwelooze en
dat zij ieder oogenblik zich af kon wenden zelfs van wien zij, tot nog
toe trouw, ten goede de kansen gekeerd had. Het gaf hem een onrust,
die hij verborg. Hij ontkende zich niet, dat, zoo ver in Azië door gedrongen, het voor hem worden moest overwinnen en weêr overwinnen, zonder éene enkele weifeling omtrent den uitslag der noodlottige
veldslagen, daar het anders zijn verderf zoû zijn, de ondergang zijner
reeds, trots staige overwinning, ontevredene soldaten, de ondergang
van Macedonië en geheel Hellas. En na de avondberaadslaging met
Parmenion en de Vrienden, dien tweeden dag, verwijderde hij zich
alleen, als hij vaak deed, zelfs niet Hefaistion noodende hem te verzeilen.Tusschen het kamp en de verst Oostelijk geplaatste schildwachten, strekte een rotsige vlakte zich uit, ten deele woestijn, ten deele
wellicht een aloud bed van den Tigris, die eeuwen geleden daar met
zich mede de rotsblokken had gevoerd. Een enkele palmboom wrong
zich in den wijden avond, wiens vale schemerasch zeefde de lage
wolken door. Het was een vreemd weder voor een midzomeravond en
er viel als een vreemde huiver van be-angstiging uit de zware luchtlooze atmosfeer: iets, dat Alexandros, gevoelig voor weêrgesteldheden, om antipathie, sympathie, die uit zulke verschijnselen samen
weefde met eigene stemming, be-indrukte. Hij zag naar den hemel,
laag, en om zich heen over de vlakte, wijd de kimmen als in vaalte
veronwezenlij kt, het kamp daar ginds, bleek doorblonken van lichten
en de Tigris er achter, grauw de wateren schuimloos strijkende als
loom en moê langs de zwartende rotsklompen, hun snelleten stroom
verhinderend. En toen Alexandros weêr naar den eenen plamboom
zag, bemerkte hij, dat Bagoas naderde, verzichtbarende indevaalte ••••
En hij liep met de Egyptische Wijzen mede, die Alexandros zeer
hoog achtte en Aristandros, zijn waarzegger, was in hun midden.
Toen Bagoas den Koning bespeurde, liep hij sneller vooruit en
knielde neêr in het zand.
- Wat deedt ge? vorschte Alexandros barsch en bijna nieuwsgierig.
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- Vergeef mij, Heer, smeekte de eunuch. Ik liet mij verleiden de
Wijzen te volgen, die uitkijken naar de Maan. Zorgeloos was ik niet
te wachten op uw bevelen, bij de tent, waar uw handeklap mijn gehoor
bereikt. Straf mij, Heer.
- Ge zult van nacht voor mij dánsen, tot ge uitgeput er bij neêr
valt. Ge zult niet ophouden voor ik het zeg.
- Het zal zijn als ge beveelt, Heer, zeide eunuch en kuste Alexandros' voet.
- Wat zien de Wijzen en Aristandros uit naar de Maan?
- Zij verwachten haar ginds, Heer, te rijzen, tusschen die hoogere
en lagere rotsen. Zie ••••!
Liggende aan Alexandros' voet, zag Bagoas half om en wees. Bijna
onwillig hief Alexandros, geboeid, van de ranke, bazilisk-achtige
kruipeling zijn blik naar waar diens vinger wees ..•• Flauwe schijn
glom uit, bleek om de avondlijke vaalte.
Toen rees de Maan, vol, maar zoo bleek als een lamp, die, olieloos,
doofde.
Het rilde koud over Alexandros'leden. De Wijaen en Aristandros
waren nader gekomen en zij bogen met diepste eerbewijzing voor den
onverwachts hen ontmoetenden Koning.
- Wat doet ge? vroeg Alexandros.
Aristandros zeide:
- Heer, wij wachten de Maan. Zij is de star van Perzië, ook al aanbidden de Perzen de Zon. Zij gaat verduisteren.
Alexandros voelde het in zich ijskoud.
- Wanneer? vroeg hij.
- Zoo aans\onds, zeide Aristandros.
- Wist gij het? riep hij den Egyptischen Wijzen toe.
- Wij vermoedden het, Heer, klonken nederig eenige stemmen.
- Waarom niet eerder het mij ge kond? De opmarsch van het
leger is voor morgen bepaald ••••
- Wij wisten voor deze stonde niets zeker, Heer, logen de bleeke
stemmen. Wij weten niet altijd de goddelijke dingen vooruit •••• Wij
vermoedden slechts en wachten nu af••••
Maar hunne berekeningen hadden niet gefaald: zij omhulden
echter hunne cijferen steeds met mysterie. Hunne wit gemantelde
schimmen spookten om Alexandros heen en zelfs Aristandros, meer
hem vertrouwd, verijlde zoo, wit en spokig. Aan zijn voet deinde zacht
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de borst van den eunuch: het scheen Alexandros, dat hij die deining
voelde ••••
Er was een angstvol wachten. De vreemde atmosfeer - niet de
gewone der star-stralende, Aziatische zomernachten - had ook de
Vrienden en Parmenion buiten de tenten gelokt, zoekende den
Koning. En velen der Macedoniërs: der soldaten ruischende stemmen
naderden van af het kamp ....
De maan steeg langzaam hooger, boven de rotsen. Zij was %00
vreemd bleek of zij met grauwe asch ware overstrooid.
- Het is de rouw der Perzen, duidde Aristandros.
- Gelooft ge? vroeg Alexandros.
Toen tot Bagoas, dien hij vergeten scheen:
- Sta op....
De eunuch rees; achteruit gaande eerbiedig, gebaarde zijne sierlijkheid, schimme-achtig ook, tegen den palmestam; de bladeren dropen
omneêr. De Vrienden waren genaderd.
- Wij zochten u, zeide Hefaistion teeder, met een gebaar van ver-wijt.
- De Maan zal verduisteren, zeide Alexandros.
- Wanneer? vroeg ontsteld Hefaistion.
- Zoo aanstonds, herhaalde Aristandros. Zie ....
De Egyptische Wijzen hadden zich op een rij geschaard, het
aangezicht naar de rijzende Maan. Langzaam, langzaam duisterde de
al %00 bleeke schijn. Toen, nauw zichtbaar, doofde de volle rondte
van het duidenisvolle hemellichaam allen glans. De vale asch, die de
maan overstrooid had, scheen geheel de vlakte te overstrooien. De
Egyptische Wijzen bogen diep en murmelden onverstaanbare litanie,
esoterische hymne, die niemand verstond.
- 0 %ie! riep nu, dof, Alexandros.
Een oproodend lichtwaas, als een sluier van bloed daalde neêr en
over de Maan: de vale vlakte schemerde eene pooze in den bloedgloor; heel de hemel bloedde door de wijd zevende asschen heen; toen
donkerde alles in bijna nacht.
In de duisternis waren tal van Macedoniërs genaderd; zij stroom-den toe uit het kamp. In het roerige stemgedruisch rilde de vrees,
duidelijk hoorbaar. Stemmen klonken, vol godsdienstige ontroering:
- Het zijn de goden, die ons dit teeken geven!
- Niet verder door te gaan, niet verder!
Toen, oproeriger - en het waren de stemmen der veteranen:
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- Maar Alexandros, trots hun wil, sleept ons goddeloos tot de
uiterste greD%en der wereld! Wat is er nog verder, daar ginds, waar de
zon op gaat?
- Het zijn heilige oorden en de goden willen niet, dat wij die Oostelij ke landen treden!
- De rivieren alleen reeds houden ons tegen breed en met snellen
stroom •••• De maan verduistert: ook de zon zal verduisteren ••••
- Daar ginder is niets dan verwoeste grond en woestenij: wat
moeten wij verder? Waarom? Waarom?
- Waarom die eindelooze strijd? Al dat bloed vergoten: zie, de
weêrschijn er van hangt in de lucht!! Om te voldoen aan de eerzuchten van éen man! Wien zijn vaderland niet genoegt, die zijn vleeschlijken vader verloochent, die in dwaze bespiegeling den Olympos
wenscht!
Nooit nog waren de oproerige stemmen zoo duidelijk in Alexandros' bor geklonken als in deze donkere, bloedroode nacht. Hij verbaasde er om meer dan hij er van ontstelde. Het trof hem hoe Hefaistion, Kleitos en Filotas allen zich dichter om hem schaarden, met
een onderlingen blik en de hand aan hunne zwaardgevesten - Alexandros zelve was ongewapend - terwijl Krateros, Perdikkas, Ptolomaios, Koinos, Meleagros bijna somber staan bleven waar zij stonden
om Parmenion heen •••• En in de staäge tegenstrijdigheid zijner gevoelens wisselde het, in Alexandros' ziel, van vrees voor het onheilspellend verschijnsel en twijfel aan de naaste overwinning, zonder welke
hij en alle de zijnen zouden verloren zijn, met de plotse opflakkering en
opvlamming aller geesteskrachten, die wèl aan de overwinning geloofden, die zeker waren van der goden gunst en van den, morgen of
overmorgen, gunstigen uitslag des veldslags. Dadelijk trad hij den
veteranen toe, zoo onverwachts, dat nauwlijks de Vrienden hem
volgen konden en de drie trouwsten en meest hem minnenden zich
haasten moesten hem weder, op alles bereid, te omringen en te
beschermen. Toen reeds zijn stem weêrklonk:
- Macedoniërs! Wat verlaat gij uw tenten en welke ijdele onrust
stoort u de nachtrust? Zoo de goden een teeken ons spellen, weet gij
het teeken te duiden, onwetenden, die gij zijt! Zoo gij meent, dat wij
Hellas reeds gewroken hebben op Perzië, ál den eeuwenlangen smaad,
dien wij moesten verduren van Dareios, zoon van Hystaspes, van
Xerxes, den ijdelen trotschaard, zoo ge meent, dat wij Dareios Kodomannos, die telkens laatdunkend ons tartte, overwonnen omdat wij
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hier aan den Oostelijken oever van den Tigris staan, ~oo keert terug
naar uwe steden en haardsteden: vrije mannen ~jt gij en geen slaven:
gaat terug tot uw vrouwen en ~egt daar ginds, dat u de goden het
teeken gaven van de~e lichtloo~e, door bloedwaas schemerende Maan,
teeken, dat gij ~elve te duiden wist met uwe stompe, botte, onwetende wijsheid! Wat mij betreft en wie mij trouw ~jn, wij luisteren liever
naar de duidenis de~r Egyptische Wij~n: ~j ~jn de ingewijden, de
beüelden, de welwetenden: hunne oogen ugen vaak de, door ons
onge~ene, dingen; hunne ooren hoorden de hemelsche harmoniën:
spreekt, Wij~n en ~egt mij beter dan mijne soldaten: wat spelt de~
roode Maan?
De oudste der Egyptische Wij~en trad voor; hij verhief de stem en
tusschen de dichter dringende, gretig luisteren willende Macedoniërs, orakelde hij bassig en plechtig:
- De Zon is der Grieken star: ~ de Zon ware verduisterd,
~uden be~rgd mogen ~jn allen, die Alexandros lief hebben, trouw
~jn, volgen. De Maan is de star der Per~en: nu ~j verduistert, spelt
~j den Per~en onheil en ~uUen ~j de~ nacht angstigen om de T oekomst, die worden gaat •••• Dat mijne omstanders, die mij verstonden,
het ~eggen aan wie verre stonden ••••
Er was luid stemmengedruisch rumoerig maar de terug naar het
kamp trekkende drommen doorvoer eene verademing, hoewel de
nacht geheel duisterde: de bloedige sluier loste op in het violette
~arte alomme. Alexandros ontwaarde Bagoas, bij den palmboom,
stam en menschelijk we~en schimmen gelijk. De eunuch, bij de nadering des Konings, kroop in eerbied neêr.
- Hoe was heden de Koningin StateÏl'a? vroeg Alexandros.
- Beter, Heer, ~eide de eunuch. Zij scheen uitgerust en liet hare
liefste slavin voor haar spelen en ~gen.
- Gij, ~ide barsch Alexandros en hij balde onwillekeurig de
vuisten; ga mij voor naar de tent. Bereid mij den donkeren wijn, dien
ik alleen wil drinken en dans dan voor mij, dáns dan voor mij, tot ge
er bij neêr valt ••••
- Het üj als ge beveelt, Heer, ~ide de eunuch, hief ~ch, slangesierlijk, verdween.
Hefaistion naderde Alexandros.
- Laat mij, vriend, ~ide Alexandros onwillig. Ik ben ontstemd en
wensch alleen te ~jn. Laat mij ••••
Hefaistion gehoor~de. En de Koning volgde lan~m, alleen,
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als hij wilde, de Vrienden, die met Parmenion gingen vooruit; hij
volgde en twijfelde weder.
De Wijzen en Aristandros bleven nog, in de vlakte, en spiedden
uit in den hemel. De maan, bleek en dofrond, allengskens, verzichtbaarde.

XXXVII.
Twee dagen daarna brak het leger op en bewoog zich naar de
Gordaïsche bergen, in wier blauw verneveld geheim de Macedoniërs
Dareios en de Perzen vermoedden .... De verkenners meldden ook,
dat het Perzische leger slechts honderd-vijftig stadiën verwijderd
was. Het bleek echter een afdeeling Perzische verkenners te zijn,
die Alexandros, met enkele troepen vooruit gegaan, op de vlucht
joeg na schermutseling.
Wat de Macedoniërs ergerde, was wederom de staäge brand der
korenvelden en dorpen: de gele vlammegordijnen, die zich op nieuw
ontrolden van de welige zomeraarde naar den zomerhemel toe. Maar
in de haast der vlucht waren de fakkels geworpen op de daken der
schuren, over de toppen der stapels korenschoven en de Macedoniërs
doofden de branden: overvloedig vonden zij graan. Mazaios scheen
steeds te vluchten: vier dagen rust zoû Alexandros zijn soldaten
gunnen: het groote vrouwenkamp werd op geslagen.
Brieven van Dareios aan de Macedonische officieren werden
onderschept; de Perzische vorst loofde ruime beloning uit wie
Alexandros dooden zoû of hem overleveren. Verontwaardigd
wenschte Alexandros voor het geheele leger verzameld den brief voor
te lezen: ter nauwer nood hield hem Parmenion tegen, meenende, dat
het gevaarlijk zoû zijn der soldaten reeds ontevreden geest op te
hitsen door die verraderlijke beloften van den Pers bloot te geven
aan wellicht gewillige ooren van enkelen, belust op goud en voordeel. Bij uitzondering volgde Alexandros den raad. Maar ontstemd
en somber bleef de Koning tusschen zijn Vrienden, ontevreden tevens
over de gedwongen rust, het moede leger toe gestaan; boos Spiedende
zag hij uit waar kalm, idylliesch blauwden de bergen der Gordaïsche
keten, te voorschijn uit het wazige Oosten en achter welke Dareios
%oÛ schuilen.
En zij meenden - Hefaistion, Kleitos, Filotas - zij, die het meeste
hem minden, dat hij meer en meer zijne beminnelijkheid verloor
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in die eéne gedachte, die hem, den meester, overmeesterde: verder
voort te trekken, altijd voort, Dareios te dooden of gevangen te
nemen, geheel Azië te veroveren, in die dorst, onverzaadbaar
geworden, naar wereldalmacht.
Dien middag kwam met huilend gekerm een der eunuchen uit het
vrouwenkamp aan geloopen. Handen geheven maakte hij baan zich
door de argyraspiden, smeekte de Vrienden hem doorgang te
gunnen en stortte neêr voor Alexandros' voet. En zijn kermen steeg
huilende op: hij lag als een zieke hond, kromp in eén van smart en
schreeuwde nu, in bedrijving van grootsten rouw:
- Koning! Koning!
- Wat is er, Tyriotes? riep Alexandros, den man herkennende als
een der eunuchen der Koningin Stateira.
- Zij is stèrvende, de dochter van Sisygambis! riep de eunuch.
De zuster-gemalin van Dareios Kodomannos, wie gij genadig waard
Zij is stèrvende, 0 Koning!
Alexandros verloor geheel zijne zelfbeheersching zoodra hij begrepen had. Stateira•••• Stateira stervende? Hij gaf een rauwen kreet,
hij staarde met dol puilende oogen, de handen geklampt in het haar,
op den van smart schreeuwenden eunuch aan zijn voeten. En zijn
mond scheen verdroogd: hij hokte naar adem ....
- Ge liegt! riep hij eindelij k en zijn angst verried bijna zijn
zielsgeheim.
Maar een tweede eunuch was den eerste gevolgd. Ook hij liep
kermende en huilende aan, de handen als in wanhoop naar den
Koning geheven en reeds van verre schreeuwde hij schril en luid:
- Koning! Koning! Onzer vorsten dochter is niet meer! Stateira,
Koningin van Azië, slaakte, 0 smart, hare ziel en de Fravashi's geleiden haar reeds naar het Loutere Vuur, over de azuren treden heen
der zeven paradijzen!
En hij stortte aan 's Konings voet naast den eerste. Zij galmden
nu op:
- De eindelooze tocht over vlakten en door rivieren putte
hare krachten uit!
- De onduldbare last harer smarten!
- Zij zonk neêr in de armen van hare moeder!
- In de armen harer beide dochteren!
- Zij is niet meerl Zij is niet meer!
Hefaistion ontzette om Alexandros' uitzicht. Hij was doodsbleek
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als zijn vriend hem nimmer gezien had. Hij rilde over geheel zijn
forsche lichaam, naakt armen, dijen, in de lichte, lederen wapenrok.
Hij rilde als een zieke man. En zijne oogen puilden steeds dol en
zijne handen klampten in zijn korte haar, onbewust.
Toen scheen hij zich het ándere bewust te worden. Zijn leger, de
Vrienden, álles. Oe machtelooze razernij van zijn lichaam ontspande
en zijn geest, die begrepen had, won genoeg terug van beheersching.
- Staat op, gelastte hij den kermenden, klagenden eunuchen.
Zij hieven zich, krimpende, huilende.
- Gaat mij voor, beval hij. Kondigt mij.
Zij liepen terug als zij gekomen waren. Zij waren oud en verschrompeld en om hunne overdreven betuigingen vol felle woorden
en gillende smart, glimlachten hier en daar de soldaten. Maar de
glimlach bestierf aanstonds, als Alexandros bleek en ontzettend
naderde.
Achter de bijna komiesch dravende, huilende, oude eunuchen liep
hij aan en bleef hen nauwlijks achter. Hij doorliep het geheele kamp.
Voor der vrouwen kamp stond de haar toe-gestane Perzische wacht
geschaard en groette met de speren den Koning. Hij haastte zich
naar de groote tent, het pavillioen van beschilderd lijndoek en zwaar
rij ke stof van Damascus, hangende voor deuren en vensteren en
bedakt met Babyloniesch tapijtwerk, doorweven met loopende
leeuwen, rondom het kristallen zonne-symbool, aan de tentepunt
uitstekende als een fel juweel.
De eunuchen hieven den voorhang op voor de deur.
- De Koning! kondigden zij, fluisterend plots.
- De Koning! fluisterden kondigend de eunuchen binnen de tent,
van opgeheven tapijt naar tapijt.
In de gedonkerde tenteruimte stond Alexandros. Slechts twee
lichten aan wingerdachtige, vergulde kandelaberen brandden: het
was of er twee doorschijnend amethysten druivetrossen zacht glommen. Er zwoelde een doordringende geur. In dien geur en dien
schemer was het klagen der op de knieën gehurkte slavinnen, wier
donkere ommelijnen nauwlij ks verduidelij kten. Het weegeklaag, zacht
ingezet, galmde, galmde hooger, heviger op, rhytmiesch, zonk dan
weêr klagende neêr, zweeg even en galmde weêr hooger, heviger, tot
rhytmiesch bedwongene wanhoop. Eindeloos galmde het zoo, zoû het
galmen dag en nacht. In het diepe der tent, in een walm, op een laag
bed, lag de doode, onzichtbaar. Een met gouden sperwers en havik ken
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geborduurd purperen kleed bedekte haar geheel, waar zij lag tusschen
gouden schalen vol brandende aromaten, die walmden, walmden.
De nauwe lucht was onadembaar. Het schrille gegalm der eunuchen
wisselde met het schelle gegalm der vrouwen.
Sisygambis, uit hare houding van in-een gekrompene smart,
rees van het vloertapijt, met de beide jonge prinsessen, en den
kleinen Ochos. Zij negen voor Alexandros in diepsten ootmoed en
hij liet haar het hofbeweeg doen als zij wilden, onmachtig, gebroken
haar te verhinderen als hij immer deed. Toen ontving hij de
rouwende Moeder bijna in zijn armen. Zwijgend gebaarde hij zijne
deelneming in haar verdriet.
De vorstinnen geleidden hem tot de baar; zacht stuwde hij het
prinsje voor zich uit. Toen hij stond voor de baar, wist hij, dat het
geschied was, als hij het immer had voor gevoeld. Zij was dood. Zij
lag, dood, onder het rijke kleed. Wederom galmde de op nieuw
ingezette weeklacht op. Het werd hem zoo zwaar in de bosrt, op het
hart, in de longen, die niet ademen konden in dezen geurwalm, nauw
besloten tusschen de hangselen der tent, dat hij, door smart tevens
gedrongen, zuchtte met de vorstelijke Vrouwen, met de slavinnen,
met de eunuchen mede. Het was voor het eerst, dat hij zichzelven
hoorde uit stooten zulke zuchten, dieper en hooger, tot zij zwollen
mede met den telkens herhaalden rouwgalm der Perzische Vrouwen,
dier Perzische halve-mannen en van dien Perzischen knaap, die
zijn moeder betreurde, zoo als hij zijne grootmoeder hoorde doen
en zijne zusters. Nu deed Alexandros, niet aarzelend meer, mede.
Mede met hen allen, galmde hij zijn onweêrhoudbaar verdriet; soms
klonk zijne stem boven de hunne uit. Stateira! Stateira! Dood was
zij, dood: daar lag zij .•.• en de Fravashi's geleidden reeds hare ziel
tot het LoutereVuur, over de azuren treden heen der zeven paradijzen!
Nu wist hij, dat deze liefde geweest was als een smart en een
vreugde beiden. Een gouden troon had hij haar willen stichten
tusschen de starren. Onbereikbaar was zij steeds geweest hem, Zoon
van Zeus. Stateira! Stateira!! Nu wist hij, dat uit waren deze vreugde,
dit lijdend geluk. Dat wel de smart zoude duren en een glanzende
herinnering, beiden te bewaren als kostbare, heilige dingen in den
schrijn zijner innigste ziel. Stateira! Stateira!!
Buiten hoorden de Vrienden, ontzet, zijne meê klagende stem.
Het was als een Perzische stem, zonder dat zij zich dit werden bewust.
Nu hij buiten trad, eindelijk, waar zij hem wachtten in de dalende
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schemering voor de tent, rook' zijn kolder en zijn haar naar den
Perzischen geutwalm, om eene Perzische doode volgens Perzische
zede ontstoken. De onbewegelijke schubberustingen der Perzische
wacht rondom glinsterden nauwlijks •.••
Bagoas, den Koning ontwarende, viel in aanbidding. Alexandros
beval:
- Na deze nacht, geheel volgens Perzische zede, worde de brandstapel der Koningin gebouwd. Alles wat noodig is aan kostbare stoffen
en geur, is beschikbaar.
Bagoas kromp in vernietiging aan 's Konings voet, betuigende
zwijgend, dat hij begrepen had.
Toen, tot de Vrienden, zeide Alexandros:
- Zet u aan het avondmaal zonder mij. Deze dagen van rouw, in
eer om de doode, zal ik geen voedsel nuttigen.
Zij wisten, dat de Perzen zoo deden. En hij trok zich, alleen,
terug in zijn tent.
Die gehee1e nacht, uit het vrouwenkamp, weêrklonk de eindelooze
klacht aan de ooren der Macedoniërs.

Wordt vervolgd.

LOUIS COUPERUS.

UIT HET LEVEN VAN "DE WITTE" (1).
GOD SCHEPT DEN

DAG~

EN DE WITTE VUEGT ER DOOR.

ZOO ~onder dat er iemand aan dacht had de meester daags te voren
in de klas opeens ge~egd: "Morgen is't geen school." Dat viel als een
frissche heerlijkheid te midden der saaie stilte van dien broeiend
heeten namiddag; ~elfs de witte muren met de landkaarten en de inhoudsmaten schenen er paf van te staan, en de vijftig schoolbengels
staken verrast den kop omhoog~ de oogen glunderend van blijde verwachting op den meester gericht, of er ook misschien iets na ~u
komen ••. Een oogenblik was het muisstil. Ze hoorden allemaal ~eer
duidelijk dien kruiwagen voorbijrijden buiten over de kassei ••. Dan
keek de Witte eens eventjes om naar Dabbe en Krol en daar lag in ~jn
blik een wereld vol "dingens"•.• De meester boog het hoofd weer over
~jn lessenaar~'en de jongens gebaarden voort te doen aan hun vraagstukken met meer ijver en gedienstigheid om toch maar door niets het
schoon vooruit~cht te bederven.
En vandaag dan was de Witte opgestaan~een uurtje later dan anders,
in een ~ondagsche stemming en met een onnoemlijk getal heerlijke
plannen in ~jn kop. Zijn gedachten waren onmiddellijk gevallen op
al wat er gisteren afgesproken was met Dabbe, Krol, Tjeef en nog anderen. Hij bleef er een oogenblik over soe~n welk van die plannen
hem meest aantrok, vooraf reeds genietend van al het ple~er dat hij
ging hebben, maar toch voelde hij ~ich de~en morgen minde!' gebonden door de afspraken van gisteren en was hij bereid op ~jn eentje
oo~ wel de noodige afleiding te ~ken. Hij had eerst wat geravot hier
en daar rond het huis, had Turk wat geplaagd, die ~jn twee ooren
stijf had opgestoken van loutere verbwng, omdat de Witte niet naar
school was op een ~terdag, had voor moeder de eieren uit de nesten
gehaald en brood gesneden voor de kiekens, was aan vader~ die in den
tuin aan 't werken was, gaan vragen: "Moet ik nie heulpe~ voader?"
waarop vader dadelijk geantwoord had: "Neie, heulpt ons moeder
Fragment uit "De Witte",
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moar liever," en tusschendoor had hij zijn heele schoolrepertorium afgezongen. Hij gooide eens met een aardappel naar de duiven op de
vorst van het dak, ging in de houtmijt even zoeken of die musch met
"vlugge joeng" nog niet uitgeleid was, en floot, achter de schop verborgen, een paar keeren op Dries de Garde, die over den steenweg
naar Averbode toeging, en tot groote pret van de Witte telkens omkeek, meenende dat hem iemand nariep. Zoo was 't stilaan halfvoornoen geworden, en moeder riep van aan de achterdeur om koffie te
komen drinken.
De Witte zat de eerste aan tafel en had reeds twee boterhammen op
toen Heinke en Nis, zijn twee oudere broers, binnenkwamen. Na zijn
derden boterham schonk de Witte zijn tas nog eens vol en vroeg een
vierden.
"Ik weet nie woar dat em et stêkt", zei moeder, "dat es naa al zèn
vierde snee ... En dan es em nog zoe moager as nen heirink."
"Moar 't es justekes oemda 'k zoe moager zèn, dat 'k veul moet
ete," antwoordde de Witte met zijn mond vol brood.
,,'k Hem noeit zoe nen deurjoager gezien", kwam Heinke er ook
tusschen "en 't es al zèn vijfde jat kaffee."
"Da's oem de kotters vol te giete die nog leeg blijve," ver klaarde Nis.
"Ik kan toch giene kaffee drinke zonder boterhams," verzette de
Witte nu geraakt, "en as 'k naa hoenger hem?" Hij werd kwaad omdat
men hem niet ongestoord liet eten.
Dit gezamenlijk koffiedrinken was voor de Witte en zijn vrijen dag
vol gevaar. Alleen maar om hem te treiteren zou Nis kunnen zeggen:
"Onze Witte zaa oan dit kunne heulpe of zaa dàt kunne doen," en
vader en moeder waren altijd bereid om ook van die meening te zijn.
Daarom had de Witte zijn Gewijde Geschiedenis naast zijn tas gelegd,
en al etend keek hij met de meeste aandacht op "Daniël in den Leeuwenkuil." Vader kwam gewoonlijk geen koffiedrinken te halfvoornoen, omdat hij later opstond en ontbeet dan de anderen. Maar nu
hoorden ze hem opeens driftig binnenkomen langs de achterdeur.
"Wie hèèt er in die pèèr gebete oep da klein boemke?" ...
Dat kleine boomke stond daar slechts sedert verleden jaar, kwam
uit Tongeren, en vader hechtte zeer veel gewicht aan de éene peer, die
er op gekomen was. De Witte had gisteren in die peer eens eventjes gebeten, zooals ze daar in de zon te groeien hing, in de overtuiging dat
de rest van de vrucht daarom wel rijp zou worden om vader te laten
proeven van wat soort en smaak ze was.
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"Ik zèn er nie oan geweest," zei Heinke.
"Ik oêk nie," voegde Nis er bij.
"En ik zekers nie," beweerde de Witte met veel meer klem dan de
anderen, terwijl zijn gezicht. vuurrood werd, "ge wêt toch wel da 'k
gien gruun père mag:'
"Komt dan es mee oem oe voete te passe, "zei vader tot alle drie.
En Heinke en Nis, die het heel ernstig schenen op te nemen stonden
dadelijk recht om vader te volgen. De Witte moest onder de tafel
eerst een paar minuten naar zijn klompen zoeken, en volgde schoorvoeten"d. ,,'k Weet nie wat ik hèm," zei hij eerst aan moeder, ,,ok hèm
den hiele mergend al pijn in mèn buik:'
Het boomke stond tegen den gevel van het bakhuis, er omheen was
de aarde met de rijf netjes gegritseld, en daarin stonden ~u twee duidelijke sporen van een voet. Heinke probeerde eerst. Zijn voet was
bijna eens zoo lang als het verraderlijke spoor. Dan Nis, - van dien
kon het ook niet zijn. En toen de Witte al sidderend naderbij trad
vast besloten zijn voet wel zoo'n draaitje te geven dat het toch
niet paste, greep vader hem bij den arm, en zonder naar verdere bewijzen van zijn onschuld te vragen, gaf hij hem een oplichter onder
zijn ruggegraat, dat de Witte in twee stappen terug de achterdeur
binnen was. In de huiskamer dreigde moeder hem ook nog eens dooreen te rammelen, en hij had schoon te schreeuwen dat hij "d'r zoe onneuzel oan was as è schoap," en dat ze toch wel wist, dat hij geen
groene peren lustte, - moeder liet zich niet overtuigen, en de Witte
moest na het koffiedrinken in huis blijven en aardappelen schillen
voor het noeneten.
Hij had wel kunnen huilen van spijtigheid. Voor één keer dat het
nu eens geen school was, op een zaterdag nog wel, moest hij daar die
stomme patatten zitten schillen! Krol en Dabbe en de anderen, die
waren er zeker nu al op uit, die trokken het bosch in of gingen vogels
zoeken, zonder dat er vaders of moeders zich met hen bemoeiden. 't
Was buiten zoo'n echte zonnedag, maar in de Witte zijn hart was het
barre winter • Was hij er maar uitgeritst in den morgen, dan hadden ze
hem hier nu niet zitten! De heele dag was bedorven ••• Maar hij zou al
de putten in de papatten laten ••• Dan gingt ge Nis weer een gezicht zien
trekken •••
Naast hem op de bank zat de kat zoetjes te slapen, de pootjes mooi
gevouwen onder haar lijf, de staart er langs met het puntje bijna onder
tr neus, en de oogenvast toegeknepen. Mie-poes had het zeker 's-
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nachts te druk gehad om te slapen, en moest nu heur scha inhalen.
Soms trok er eventjes een snelle beving over haar snuit, en zenuwachtig trilden dan de lange snorhaartjes.
Die kat had het eigenlijk veel beter dan hij zelf, dacht de Witte. Die
kon daar zoo maar godsjeudig liggen slapen en iedereen liet haar met
rust, terwijl hij .•• Het was zeer stil in de huiskamer. In den zwarten
haard, waar de Witte vlak voor zat, lagen nog eenige kolen te vonken
onder de asch, en de moor en de koffiepot stonden er broederlij k
naast mekaar met hun totel naar 't doode vuur gekeerd. De oude
sloor van 'n hangklok tikte zoo lammenadig de minuten voorbij alsof
ze 't nooit tot aan den avond zou volhouden. De vliegen zweefden
langs de zoldering en over de tafel, lui en rustig, en kwamen allemaal
eens peuteren aan koffievlekken en broodkruimeltjes. De zon wierp
een groote bloemige vlek door het raam over den vloer en de tafel. En
de arme Witte draaide maar immer door de aardappelen tusschen ûjn
vingers, liet de schillen in lange krullen in 't mandje vallen, en gooide
dan den witten knol met een plons in den emmer water. Bij iederen
plons deed de kat eventjes één oog open om daarna weer rustig voort
te maffen. Ze wist wel, dat ze in de nabijheid van de Witte het best
deed maar met één oog te slapen. Die kat ergerde hem meer en meer.
Moeder's naaikistje stond ook op de bank en boven er op lag een
grijze kous met een stopnaald er dwars "door gestoken. De Witte
kreeg die stopnaald opeens in het oog, zonder het minste gerucht te
maken trok hij ze er uit, boog zich wat over de bank en prikte opeens
Mie-Poes verraderlijk in haar" achterwerk. Met een verschrikten
jauwl!! vloog de kat recht, keek een oogenblik met groote angst-oogen
naar den muur, met een enkelen sprong was ûj over de tafel, en
pardaf!. •• een tas op den grond! Het gekletter van de scherven deed
moeder in het bakhuis schrikken, en ze riep dadelijk: "Wa ûjde doar
oan 't befettere, bengel("
,,'t Es de kat," schreeuwde de Witte terug, een beetje bang geworden door die onvoorûene gevolgen van den naaldenprik, "ze heêt 'n
jat van de toafel gesproenge!"
Moeder kwam af. Alleen aan haar stap hoorde de Witte reeds dat
ûj hem weeral verdacht het zelf gedaan te hebben.
"Die smèrige kat," zei hij gauw, vooraleer moeder den tijd te laten
vragen te stellen, "ze springt doar iniêns zoê over de toafe!. •• ze zal
zekers weeral" vol joeng zijn en pijn in heure buik hemme!"
Moeder keek hem een oogenblik met scherpen blik in de oogen,
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raapte dan de scherven op, en ging weer naar achter zonder een woord
te spreken. De Witte vond die manier van doen een schandalige verongelijking. Had hij het moeten gedaan hebben, 't heele huis had
overhoop gestaan.' Nu 't de kat was, zei ze niets, en geërgerd riep hij
moeder na: ,,'k Moest ik et es doen, geleuf ik, ge zod è lawaat heure!"
Maar moeder ging niet in op dit protest, en de Witte gaf lucht aan zijn
verbittering door de aardappelen zoo nijdig en ruw van hun schil te
ontdoen dat ze erg klein en verneuteld in den emmer water terecht
kwamen.
"Zeg maske, (wanneer de Witte boos was op moeder noemde hij
haar kortaf "maske") 'k geleuf dat er petate genoeg zèn."
Moeder kwam eens kijken, vond dat er inderdaad genoeg waren, en
dan moest de Witte ze spoelen, in den ketel gieten, over den haard
hangen, 't vuur oprakelen en hout bijleggen tot de ylam weer opflakkerde, allemaal dingen die de Witte tot in den grond van zijn hart verfoeide en hem deden voelen hoe ongelukkig zijn bestaan was. Hij deed
het laatst van al een handvol zout op de aardappelen en ging dan aan
tafel zitten om na te peinzen. Moeder had hem gezegd te zorgen dat
het eten "flink deur kookte". Want het liep zoo stilaan tegen den noen,
en het mansvolk had gaarne zijn eten op tijd.
De Witte begon met een echte verwoesting aan te richten onder de
vliegen. Hij sloeg er zoo geweldig naar met zijn Gewijde Geschiedenis, en met zijn klak achtervolgde hij ze zoo woest op de tafel, tegen
de muren, aan het raam, dat de arme diertjes niet meer wisten waar ze
het hadden met die onverhoedsche baldadigheid en angstig langs de
zoldering dreven, waar ze nog eenige veiligheid vonden. Tegen den
witgekalkten muur waren aldra talrij ke sporen merkbaar van het bloedig werk van de Witte, op de tafel rond de koffievlekken lagen een
menigte vliegenlijken, en eIken keer dat de Witte verraderlijk met zijn
klak er naar sloeg grommelde hij: "Doar zè, da zal elle lière ne mensch
doen petate schelle!"
Van uit het bakhuis klonk het dreigend: "Wa zijde doar in Godsnoam toch weer bezig?" en een oogenblik later kwam moeder zelf eens
kijken of haar zoon wel voor het vuur zorgde en geen te erge kwaeperten uithaalde. Ze lichtte het deksel van den ketel even op en vroeg:
"Bs er wel zaat oep de petate?"
,,'k Geleuf da 'k et vergeten hem," loog de Witte, die het wel lijden
kon dat er aan die aardappelen van hem iets haperen zou. Misschien
zouden ze hem voortaan dan niet meer dwingen zoo'n stom werk te
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verrichten. En moeder haalde daarop ook een grob zout uit den steenen pot en wierp het in den kete1.
"Liêr naa oe les," zei moeder goedig, "dan meugde dezen achternoen è bekke goan speie." En op een oogwenk was de Witte tot de opoffering van een-les-leeren bereid, en voor moeder nog de huiskamer
verlaten had zat hij reeds met de ellebogen op tafel en den kop in de
handen, in allen ernst te turen op "Daniël in den Leeuwenkuil". Lang
hield hij dat echter niet vol, en zoodra hij weer alleen zat schoven zijn
blikken als van zelf van het plaatje waarop de argelooze leeuwen zoo
dood onnoozel rond den braven Daniël zaten, over het tafelblad. Dat
"beetje spelen" zou wel den hee1en namiddag duren, want vóór het
donker was zou hij zich zeker niet meer in huis vertoonen. Voor die
les had hij morgen nog den hee1en zondag, en hij zou zich op school
achter den rug van Dries Knots wel uit den slag trekken. Dat was de
minste van de Witte zijn bekommernissen.
Hij sloop stilletjes naar de schapraai, sneed er twee dikke boterhammen van 't brood, die hij in zijn binnenzak stopte, en nog een derden
dien hij dadelijk ter plaatse binnenworgde, en ging terug voor zijn
boek zitten, alle leed vergetend in 't vooruitzicht van den blijden namiddag.
Hij nam even tusschen duim en wijsvinger een lamgeslagen vlieg,
trok den kop er af en pletterde dien tusschen een vouw van een der
bladzijden van zijn Gewijde Geschiedenis. Toen hij de vouw weer
openplooide stond daar waarachtig in den hoek van de bladzijde een
gek rood figuurtje, zonder eigenlijk iets te beteekenen, maar zoo fijn
en gelijk alsof het gedrukt was. Een tweede vliegenkop teekende weer
een andere illustratie op de volgende bladzijde, en de Witte vond het
zoo leuk, dat hij voorzeker tot de laatste bladzijde van zijn boek door
middel van vliegenkoppen zou versierd hebben, zoo hij niet aan de
achterdeur de stappen had vernomen van Heinke, die al naar huis
kwam voor het eten, en hij daardoor weer teruggeroepen werd tot den
profeet Danië1.
"Zèn de petate nog nie murrig?" riep Heinke terwijl hij op de moos
zijn handen wasschte?
"Ze broebele toch al," schreeuwde de Witte terug.
Heinke kwam daarop binnen, keek eens naar de klok, dan naar de
Witte, en ging het deksel van den ketel oplichten om zich te overtuigen dat hij niet te lang meer te wachten had.
"Ons moeder heet toch weer nie vergete er zaat oep te doen,
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zekers?" vroeg hij, wetend dat dit een vergetelheid was, die bij moeder
wel eens meer voor kwam.
"Da weet ik nie,"loog de Witte weer eens na een oogenblik aarzelens, ,,'k hem toch niks gezien ••• As 'k er goed op peis geleuf ik nie da
ze d'er zaat bij gedoan heet."
Heinke ging daarop naar het zoutvat, greep er op zijn beurt een handvol zout uit, en voor den derden keer werden de aardappelen van de
Witte gepekeld. Dan ging hij weer naar buiten om daar nog aan 't een
en 't ander te frullen tot de tafel gedekt werd.
De Witte grinnikte. Wat %OUden ze allemaal snuiten trekken dezen
middag. Dat zou hun leeren hem een werk op te leggen, dat zij zelf
moesten verrichten. Hij zag vader re~ds den eersten aardappel, dien
hij aan den mond bracht, over de tafel gooien met zijn gewonen:
"dedju!" Hij hoorde Heinke al grommelen, dat het was om van dood
te vallen, en Nis••• ja, ze zouden daar alle vier op mekaar een oogenblik zitten kij ken of ze azijn gedronken hadden, en dan zouden %e
woedend allemaal wat zeggen, en %e zouden vragen waar de Witte was.
Laatst van al dacht de Witte aan zich %elf, en wat voor gevolgen de
driemaal gezouten aardappelen voor zijn persoon konden meebrengen. Want een eigenaardigheid van zijn geweten was, dat het hem niet
aan zijn misdaden %elf herinnerde, maar alleen aan de onaangename
gevolgen die er konden uit voortspruiten. Toch kreeg hij een beetje
schrik, en oordeelde het geraadzaam zich terzij te houden. Hij had
toch al een boterham op, en nog twee in zijn zak. In de schapraai
vond hij nog een stuk koud spek van gisterenavond, - en toen moeder
de huiskamer binnenkwam om de tafel te dekken, schoof de Witte
zonder iets van zijn inzicht te laten blij ken het huis uit, hield zich
achter de houtmijt een tijdje verborgen tot hij zeker was dat %e allemaal binnen waren, en zette het dan op een loopje, den hof door, waar
hij vier dobbel-flippen van een boom trok, en de wijde beemden in.
Hij was links af den beemd ingeslagen omdat hij aldus verborgen
was achter het korenveld van de Worp en ze hem niet meer zouden
terugroepen. Onder een grooten elzenstruik liet hij zich vallen, na
eerst goed gekeken te hebben of er geen brekken of muurzijkers in 't
gras zaten. Nadat hij uitgeblazen was ging hij van puur plezier een
paar keeren op zijn kop staan om op die wijze naar de lucht te kijken,
die aldus veel hooger en wijder was, dan wanneer ge ze rechtstaans bekeekt. Heel die gouden namiddag lag voor hem, en het was pas noen.
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Nu %aten %e thuis op hun kin te kloppen bij die %oute patatten, en de
ge%ichtel'l die %e %ouden trekken! De Witte %3g het %00 voor %ijn
oogen, en hoe meer hij er aan dacht hoe beter hij het %ag, en hij moest
de handen op %ijn buik houden van het danig lachen •. Hoe nijdig
%ouden %e %ijn dat %e hem niet onder hun handen konden krijgen.
't Was smachtend heet op dit volle middaguur. Over het wijde
broek %at de %On %00 groe%ementig te stoken alsof de lucht aan 't smelten was, en daar hing over de vlak uitgespreide beemden een tintelende lichtschittering die den kop aan 't dui%elen bracht. Geen vogel was
er in de lucht te %ien. Alles lag dood gebrand, vergaan in ont%aglijke
hitte. De hooge grashalmen lieten hun vlummige koppen top%Waar
neerhangen, de baardige aren van het wilde gers waren dor grijs, als
verschroeid, en in 't droog rutselend gras kondt ge de sprinkhanen
hooten knisperen. De Witte zag de statie liggen met haar rooden
gevel en %inken dak, vlak in de felle %on, en daar achter de hoekige
daken van 't dorp rond de kerk. 't Was of de harteklop van 't leven
met een slag was stilgevallen, en of al de dingen lagen vastgestold op
de eendere plaats waar U stonden. L>aar was iets benauwelijks aan.
De Witte voelde hoe het hem naar den kop steeg, en hij %Ocht naar
iets dat leven had en bewoog vlakbij. Een rosse, %Wartgebuikte
hommel %at al haar geweld te doen op een purperen klaverblom, en
een weide krekel liet hier en daar %ijn armelijk gesjirp hooren. Heel
ver, nabij de gemeente kuilen, stapte een mensch door het hooge gras,
van de Dulpe naar de Letsgracht toe.
Hij trok %ijn jasje uit, haalde de twee boterhammen, het stuk spek
en de vier peren voor den dag, legde alles naast %Ïch op het gras, en
begon dan profijtelij k te eten. Hij had tijd genoeg en %ou, als hij hier
wat gelegen had, maar eens dorpwaarts slenteren om Krol en Dabbe
op te %oeken.
Eerst ging het stuk spek naar binnen, dan een boterham en twee
peren; den tweeden boterham en de overblijvende peren legde hij
ter%ij voor later in den namiddag. Dan ging hij op %Ïjn rug liggen met
den kop op %ijn jasje, de knieën opgetrokken en %ijn bloote voeten in
het gras. Heel de deugd die hij ervan had. Dat de groote menschen
toch maar eens wilden begrijpen wat een omeglij k genot het was voor
jongens van %ijn soort vrij te kunnen beschikken over hun %omerdagen
%onder schoolmeesters, %onder vaders of moeders, %onder catechismussen of rekenlessen. Wat konden U tochsomsiemanddoodkoejonneerenl De Witte keek naar de blaren van den el%enstruik boven %ijn

31 2

UIT HET LEVEN VAN "DE WITTE"

kop, en hij zag de kleine beestjes, ~oo groen als de blaren ~elf, er
rustig overheen kruipen. Tusschen twee takjes had een spin haar nest
gespannen, en midden er in hing ee!n verlepte vlieg te bengelen als een
waarschuwing voor alle andere vliegen. Zijn beenen lagen buiten de
schaduwen de ~on brandde krieuwelend op ~ijn kuiten, maar daar
kon de Witte ~jn vel wel tegen. Hij lag er zoo gelukzalig te genieten,
er kwam hem niets in het hoofd dat ~jn geluk kon verzuren, neen, de
Witte dacht enkel aan de dingen van het oogenblik, niet aan die van
voor of na, en zoo soesde hij langzaam in slaap.
En om hem laaide de schoone zon over de verre beemden, sjierpten
de weide krekels met hun schor erbarmelijk stemmetje, geurden
klaver- en koekoeksbloem onder het lage gras, en boven ~jn hoofd
hingen de loome blaren van denehenstruik te snakken van de warmte.
Om de Witte zijn slaap waakten en zongen al de mooie dingen van het
leven.
"Witte, zongen de roode hanebloemen, de blauwe vargeet-me-nietjes, de witte made lieve, de purpere klaverbol en de paarse koekoeksbloem, Witte jongen, rust en slaap in de kleur en den geur van 't
zomerland•••"
"Witte, zongen zelfs het nederig sprietelgras, de grijze ratel, hondsribbe en distel, bies en lisch, Witte jongen, 't is maar eens lente, 't is
maar eens zomer••• "
"Witte jongen, sjierpte de krekel van op een zurkelblad, de groote
menschen kennen d'r niets van ••• ge ~jt maar eens negen jaar oud ••• en
schoone liedekens duren niet lang••• "
"Witte jongen, gonsde een hommel van op een klaverblom, zuig
thans den honig uit al de levensbloemen ••• Weet, ge moet er uw heel
leven mee doen ••."
En de mier en de tekker, de koperen-smid en de brek, piepten ook
van diep onder het gras: "Witte jongen, ge ~jt maar eens negen jaar
oud ••• 't is maar eens lente, 't is maar eens zomer••• "
En al de kleine bloemetjes, en al de kleine beestjes, en alles wat onge~en en ongeweten daar leeft op Gods schoone zonnewereld, 't boog
allemaal ~jn hoofd naar de Witte toe daar onder de plechtig loome
blaren van den elzenstruik, en 't zong allemaal: "Witte jongen, ge ~jt
een deel van ons, ge zijt een stuk uit die allerschoonste wereld, lijk een
schitterende bloem of een gouden insekt ••• Aan u zeggen we 't daarom,
aan u maar alleen, weet: 't is in 't leven maar eens lente, ••• 't is ••• maar ••
eens ••• zomer••• "
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Door het koren ging een fluisterende siddering. Het was in den
bloesemtijd en de hooge aren hingen als in een nevel.
En de zon stond als een groote gulle lach boven de groote schoone
wereld.
Met de knieën hoog opgetrokken, de gevouwen handen over de
borst, de mond eventjes open, sliep de Witte in de wijding van het
zomerland. Zijn adem deed zijn borst regelmatig op en neer gaan.
Aan zijn slapen parelden dikke droppelen zweet ...
En al de mooie dingen van het leven waakten en zongen om zijn
slaap ...

Toen hij wakker schoot meende hij eerst dat hij zijn heelen namiddag verslapen had, en dat zou nu wel het ongelukkigste geweest zijn! ...
Neen, toch niet, daar kwam de trein van drie uur juist achter den Testelschen berg uit, en in de Broekstraat werden de eerste koeien naar
de weiden gedreven. Tegen de spoorwegafsluiting van zwarte palen
zag hij ze lang%àam voortbewegen, met een jongen of een meisje er
achter, in kudden van vier of zes en een paar zotte muttens er bij, en
aan de kleur van hun huid kon de Witte raden van wie ze waren.
Van aan de statie zag hij opeens een vijftal bengels aangedraafd
komen, woedend nagezet door Dora, den hond van Jef Weynants, en
ze liepen dwars door de weiden recht naar het zwem kot toe. Ze staakten hun vaart halverwege, om niet te erg in 't zweet te zijn, wist de
Witte, en hij herkende ze meteen alle vijf: Fompe, Turke Leunes,
Krol, Dabbe en Tjeef van Voskes. Alleen Tjeef had een klak op, al de
anderen waren blootskop. Daar was er een die een dikke varkensblaas in de lucht zwaaide, en daarmede telkens op de anderen sloeg
zoodat het dof door de weiden klonk. Dat was Turke Leunes, die
zonder blaas niet zwemmen durfde en het daardoor ook nooit leeren
zou. Al voortstappende rispten ze tusschen hun vingers het zaad van
de hooge grashalmen, sprongen spannevoets over de voren en grachten, knauwden zurkel, joegen achter mekaar, tuimelden in het gras,
en schreeuwden en riepen daarbij, dat het tot ver over het broek
helmde. Die ginder verder bij de koeien moesten blijven kregen daarvan den weemoed in 't hart. Hunne stemmen brachten opeens weer
klank en joel in de stille meerschen, 't was of het leven uit zijn loomen
slaap geschoten was, en nu hing er ook weer een leeuwerk te scherrewieteren boven het korenveld. Het zwikte de Witte in zijn beenen, en
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alsof er een veer in hem losgeraakt was zette hij het op een wilden loop
in de richting van de kameraden. Van verre riep hij reeds: "Kro••• 0 •••
01. •• Fompe ... ê ••• ê ••• ê •••, Tje .•• ê ••• ê ••• Hl" tot de anderen door een
woest gehuil te kennen gaven dat ze hem ge~ien en gehoord hadden.
En ~oodra ~e bijeen waren begonnen ~e weder%ijds te vragen wat ~e in
den voornoen hadden verricht.
"Wèlle hemmen oep de vest gespeld ••• vuur gestokt'" ~ei Fompe.
"Ik zèn goan vogels zuke"'loog de Witte, "twiê keiumuskes, drij
liewerke en iêne gèle weewoal mee vlugge joeng:'
"Woar?" vroeg Tjeef, die voor gele wedewaals een bij~ondere vereering scheen te hebben.
"Oan de Meuleberg:'
"Ge •.• ge ••• domme," zei Tjeef, die een erge hakkelaar was, "ha•••
ha••• 'k da gewete!"
Dan vertelde de Witte tot in de kleinste bij~onderheden hoe hij een
voor een de ~es vogelnesten ontdekt had, en de anderen luisterden vol
belangstelling. Want vogels zoeken was hun hoogste genot, en de
Witte kwam er bij het vertellen 7;00 danig in dat hij ulf bijna meende,
dat het waar geweest was. De kameraden wisten wel, dat hij van vogels
meer kende dan %ij daar hij buiten het dorp woonde.
Ze bleven nog een tijdje op den Dulpkant liggen omdat %ij het te
warm hadden. Dabbe vertel(le dat de hond van Sooike Tummer thuis
een kloek had doodgebeten en dat ~e die nu dezen middag hadden opgegeten, wat de anderen deed watertanden. Fompe ui, dat hij geen
kiekenvleesch ~ou willen eten als 't van een doodgebeten hen was.
"Doar krijgde de blekkees van," beweerde hij.
"En dien hond moest es roastig %ijn," opperde Krol.
"Dan wordt den Dabbe oêk roastig," ui de Witte. Dabbe geloofde
daar allemaal niets van en voelde wel dat de anderen jaloersch op hem
waren.
"Ik eet liever pense," meende Turke, tIen ons hiel schauw hangt nog
vol hespe:'
,,1 •.. i ••• ik," zei Tjeef, "hem v •.. v••• verleie wèek we ••• wel twiê
heiringe ge ••• ge ••• vonne oep de stiêweg:'
"En wat hedde dermee gedoan?" vroeg Krol.
,,1••. i ••• in mèn botte geslaoge, kunde ge ••• ge •• domme toch wel
paaze:'
De Witte sprong opeens recht, had met een paar ~aaien van armen
en beenen %ijn jasje, hemd en broek uit, lei %ijn klak daarop, en van
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boven op den hoogen kant plompte hij in het water. De anderen
sprongen hem al dadelij k achterna en telkens platste het water in
hooge stralen op, klotste zwalpend tegen de kanten en in verschrikte
golfjes stroomafwaarts. Alleen T ur ke had wat meer wer k om de zwemblaas op zijn rug vast te maken, en toen ze stevig tusschen zijn schouderplaten zat, met een koord om zijn borst, liet hij zich voorzichtig
over den kant in 't water glijden. Een kikvorsch kroop haastig tegen
den stijlen oever op, zijn lange achterpooten schrap uitgezet zoo wijd
hij kon, en van achter het gers bleef hij een oogenblik met benauwde
oogen zitten kij ken naar de vreemde monsters die daar opeens uit den
hemel kwamen gevallen.
Tjeef had een pezig bruin vel, met sterke heupen en breede schouders, Fompe en Dabbe waren wat kleiner, maar beter in 't vleesch,
Krol had een heel wit vel, precies of hij van beteren deeg was dan de
anderen, Turke Leunes zag er nog een beetje uit als een kind, was ook
de jongste van den hoop, en de Witte was de magerste maar de rapste
van allemaal. Zes straffe beren van jongens, want daar zit ras in de
bengels van Sichem.
Bij dien eersten hoogen plons verdwenen ze allen een oogenblik
onder het water om dadelijk den kop weer boven te steken, proestend
en blazend, en met hun handen aan de oogen wrijvend. Hun natte
haren hingen plat tegen hun slapen en voorhoofd en 't gaf hun een
heel ander voorkomen. Nu ze verkoeld waren en elkander eens goed
hadden bekeken, begonnen ze polsen, armen en borst flink te wrijven,
want dat hadden ze van de groote mannen afgeleerd, en 't was een
voorbehoedmiddel tegen het stollen van 't bloed. De plaats waar ze
zich bevonden was een honderd meter voorbij den draai, en het water
reikte hun daar slechts tot aan de heupen. Naarmate ze meer naar den
draai toegingen werd het dieper, zoodat ze er heelenal konden onder
gaan. Ze baadden dan naar de gevaarlijke kolk toe, en zwommen van
daar terug naar de ondiepere plaats. Alle zes tegelijk schoten ze vooruit door het heldere water, de handen vast tegen elkaar om hun aanloop te nemen, en begonnen dan te slaan met de armen en de beenen,
zoodat voor en achter hen het water brobbelend opdratste. Krol kon
nog maar enkel "gronddabben", 't is te zeggen dat hij op de ondiepere
plaats bleef, waar hij met de handen aan den grond kon; met de
beenen maakte hij echter des te meer spektakel, zoodat het toch den
schijn had dat hij zwemmen kon. Tjeef en de Witte waren de beste
zwemmers, konden "zwierens" en "dabbens" over de kolk en
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riepen aan de andere zijde de kameraden toe hen na te zwemmen.
Fompe en Dabbe geraakten er ook over, maar Dabbe slechts met
groote moeite en hij moest twee keeren water slikken. Voor Turke
met zijn blaas was het geen aardigheid. Als Turke zwom zag men
alleen zijn kop en daar achter de blaas, als een dik gezwollen bolleding, die hem boven hield. Hij sloeg bijna niet met zijn beenen,
roeide vooruit met zijn magere armen en liet zich om zoo te zeggen
meedrijven aan zijn zwemtoestel. De Witte had schoon voor te stellen
het hem te leeren zonder blaas, Turke durfde niet.
"Mène kop es te zwoar, ft antwoordde hij eIken keer.
Ze haalden dan in de beek al hun kunsten uit, duikelden, kropen
onder het water eenige meters voort, tuimelden over elkaar, of heusden met de handen hooge stralen over elkanders ruggen. Watertreden,
op den rug zwemmen, zonder beenen slaan, waren allemaal dingen,
die zij bij elke zwempartij probeerden en bleven probeeren totdat ze 't
konden. Ze wipten den kant op om van daar weer in wijden sprong te
midden van de beek neer te plonsen, of klauwden achter elkaar om er
een onder het water te kunnen houden.
Daar was voor hen geen uur noch tijd en geen bekommernis om
wat ook. Ze genoten van hun leutig en wild gespeel en van 't bruisend
leven dat in hun lijf jeukte, zooals jongens dat doen kunnen.Wat daarachter zou komen of wat morgen zijn moest vond geen plaats in hun
klare koppen, en ze joelden hun felle blijdschap uit, omdat het zomer
was en ze vrij mochten doen wat ze wilden.
Als ze een uur geplonst en gemeurd hadden kroop Tjeef den kant
op en liet zich neervallen in het lange gras. De anderen kwamen er
ook uit, en ze lagen dra in een kringetje, met de koppen naar mekaar
toe, en de zon brandde op hun bloote flikkers. Turke's blaas hing te
drogen op zijn rug. Een eindje verder lagen hun kleeren, zes kleine
hoopjes, wild dooreengesmeten. Ze haalden hun boterham voor den
dag, want dat vergaten ze nooit als ze gingen zwemmen. 't Water geeft
honger.
Dabbe kreeg uit zijn zak twee tegen elkaar geplakte sneden roggebrood waar de platte kaas tusschen uit preste. Hij likte eerst den witten
rand er af, trok de sneden dan langzaam van elkaar, legde er eene voor
zich op het gras, en beet in de andere een diepen hap zoodat er twee
witte lijntjes kaas van zijn mond naar zijn ooren liepen. De Witte,
wiens boterham erg droog geworden was en die stoefte met zijn peren,
moest lachen toen hij Dabbe bekeek.
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,,'t Es justekes of da g'in acht doage gien te-frèite miêrgehad hed,"
zei hij aan Dabbe ... "Van die kloek van dezen noen hedde nie veul
gehad, zekersP •.• "
,,'t Zèn allemoar gien droêge broêd freiters lak as gij," mummelde
de andere terug met een vollen mond, ,,'t es oemda gij moar allien vet
oep oeve boterham hed, èh?"
"Neie boter", protesteerde de Witte tegen dit affront, ,/k hem ze
d'er zelf oep gesmeird!"
Daarop beet Dabbe nogmaals tot achter zijn ooren in zijn keeze
boterham, en de Witte, nijdig geworden om het snebbige antwoord
sloeg opeens den boterham tegen Dabbe zijn gezicht, duwde er nog
eens flink op, en toen de ongelukkige Dabbe de snede terug trok was
zijn heele snuit tot in zijn haar een kaaspleister; 't hing hem in zijn
oogen en onder zijn kin, en van zijn stompneus was bijna niets meer
te zien.
De anderen kregen bij dat gekke figuur van Dabbe zulke onbedaarlij ke lachbui, dat ze niet meer konden voort eten en over het gras
rolden. Dabbe keek met oogen als van een wesp naar de Witte, die
zich zekerheidshalve op een afstand hield.
"Dabbe/' zei Tjeef, die eenige droge korsten Zat te knauwen,
v ••• v.•• vijf cente as 'k ge •.. ge •.. domme oe ba .•• bakkes mag a ..• aflekke."
"Ze zegge as ge veul kees êt dage dankuntfluite laknenachtergoal".
lachte Krol, "wel fluit naa es, Dabbe."
Maar Dabbe had lust noch om zijn gezicht te laten aflikken noch
om te fluiten. Hij had liefst van al de Witte verscheurd. Vernepen
stond hij eerst een oogenblik te kijken naar zijn boterham die in 't
gras gevallen was, en dan begon hij zwijgend met zijn vinger den kaas
van zijn gezicht te vegen en dien vinger daarna af te likken. Het
lachen der anderen werkte bovendien zoo aanstekelijk dat hij opeens
naar Fompe sprong, dezen zijn vettigen snuit in den hals duwde en
daarop de beek in sprong. Fompe achterna, en in 't water zaten ze
elkaar dan eenige oogenblikken af te toeken en te treiteren tot hun gezicht weer schoon was en ze opnieuw bij de kameraden kwamen
liggen. De Witte kwam ook weer dichterbij.
Ginder ver over den steenweg dokkerde een bierwagen. Daarachter stapten een jongen en een meisje. T ur ke her kende zijn broer.
"Ginder goat onze Fons mee zè maske," zei hij tot de anderen.
"Heet dien oek al è lie!?" vroeg de Witte.
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"En woaroem zaad em gien lief hemme?" antwoordde Turke ...
"En ik krijg er altijd iet van oemda 'k zaa zwijge. 'k Hem verleie
zondag nog è perlagrekske gekrege."
"Zoe'ne snotneus lak as gij," zei de Witte op een toon alsof hij er
alles van wist, "wèt nog nie wat dat em mot zwijge."
"Ons Lies," kwam Dabbe er tusschen, "had toen oêk es è lief en
ze had er 'n eêre pijp veur gekocht mee neh oap oep ••• en toen was 't
af."
,,'k Ge ... geleuf oe ge ... ge ••. gedomme wel," antwoordde Tjeef met
zeer philosophischen ernst.
"Witte," vroeg Krol, "kunde gij rap achteriên zegge: Twiê witte
pullen oep 'n witte put kuip?"
De Witte probeerde maar versprak zich al bij den tweeden keer.
Dan vroeg hij op zijn beurt aan Krol:
"En kunde gij rap zegge: iêrste-gebod-twiêde-gebod-derde-gebod ..."
Krol probeerde ook, doch het derde gebod kwam er al verkeerd uit
en ze schreeuwden allemaal dat hij vloekte.
"Wie kent er dees groadselke," riep Turke, "Holder-Klabolder
liep over de zolder mee zè bakkes vol mensevliêsch."
Ze raadden onmiddellijk: "ne kloenk." Turke keek een beetje gefnoken omdat ze 't zoo gauw wisten.
"Wie wèt er dees," stelde Dabbe voor: "De percessie goat verbij en
last de weg goat er nen hoan oep 'n hin zitte. Woaroem doet em da?"
Ze keken vol spanning naar Dabbe zijn gezicht alsof daarop een
mirakel ging gebeuren. Neen, ze wisten het niet.
"Wel," zei Dabbe, "oemdat em beter de percessie zaa zien."
Ze snapten het maar half, even als Dabbe die 't van de groote menschen afgehoord had. Eigenlijk vonden ze dat niet zoo dom van dien
haan.
"Ik ken er oêk iên," zei de Witte: ,,'t heet vier poête en twiê horens
en .•• en .•. en 't kan Fransch klappe •.• "
Met al de wijsheid van hun verstand keken ze naar de Witte. Deze
had een gesloten gezicht. Die vier pooten en die twee horens, dat
konden ze wel raden, maar dat Fransch klappen •.•
"Wat es et?" vroeg Krol na vruchteloos zoeken.
"Wel. •. èn koei!" antwoordde de Witte zeer geheimzinnig.
Nu begrepen ze d'r nog minder van, en ze keken naar de Witte z'n
gezicht alsof het de tafel van vermenigvuldiging zelf was.
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"Joa moar ••. èn koei kan toch giên Fransch klappe?.:'
"Dat hem ik er oêk moar bijgedoan oem 't moeilèk te moake," verduidelijkte de Witte nu.
Dat vonden ze flauw, gemeen, treiterachtig van de Witte. Ze waren
alle vijf kwaad, en Turke gaf hem opeens een kletsenden slag op de
bloote billen. De Witte vloog recht, zette door de weiden Turke na
wiens varkensblaas op zijn rug zottig op en neer wippelde. Hij kreeg
die blaas te pakken, het touwtje waarmee ze vast zat brak, en triomfantelijk kwam hij er mede terug. De anderen waren door hun spel
ook in vuur geschoten en ze holden achter mekaar door het gras,
schreeuwend als echte gekken, tot ze weer op hun vorig plaatsje in
het gras kwamen uithijgen.
De zon schetterde op hun bloote ruggen.
Tjeef had de blaas bemachtigd en bond die met het touwtje om zijn
middel. Hij stond op den rand van de beek met zijn rug naar het
water gekeerd, en roffelde met de vingers op de blaas als op een trommelvel. Krol sloeg er opeens met de vuist tegen, met het ongelukkig
gevolg dat Tjeef achterover viel en met een dwaze buiteling in het
water terecht kwam. 't Zou niets geweest zijn ware het touwtje van de
blaas hem in het vallen niet over de beenen geschoven, maar nu hing
Tjeef daar met den kop onder water, en er bleef niets van hem te zien
dan de groote blaas en daarnaast rechtop zijn twee beenen die vergeefsche en wanhopige pogingen deden om los te komen. Aan het
brobbelen konden ze zien wat een soortgelijk geweld zijn armen onder
het water deden. Tjeef hing in het ijle aan de verraderlijke blaas. Het
pakte hun alle vijf een oogenblik op den asem. Ze gleden bliksemsnel
de beek in, de eene greep Tjeef bij zijn been, de andere zocht onder
water naar kop of arm, en in een oogwenk hadden ze hem recht en
was hij gered.
Tjeef spuugde al hikkend en bla2:end een hoop water uit zijn keel,
steunend op zijn kameraden die intusschen de blaas al hadden losgemaakt, en als 't wat over was hakkelde hij:
"Ge ••• ge ••• gedomme bekanst v ••• v ••• verzope ••• 'k Zag al st •••
stare." En toen hij Turke in het oog kreeg die weer de hand op zijn
zwemtoestel had gelegd schreeuwde hij woedend dat hij hem vernebbeien zou zoo hij met dat smerig ding nog durfde komen zwemmen.
Turke ging met een bewust gevoel van verongelijking de blaas bij zijn
kleeren leggen, en kwam in het ondiepe water staan bij Krol waar hij
kon gronddabben.
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Met Tjeef liep het voor de voor-der-rest goed af. Ze bleven plo1l%en
in het lauwe water, zwommen weer over de kolk, tastten onder het
lisch aan den kant of er geen rutsen zaten, en Tjeef vertelde nog ettelijke keeren dat hij de starren reeds voor zijn oogen gezien had. Dabbe
kroop eens even den oever op, maar hij liet zich dadelijk terug glijden
en riep verschrikt:
"Witte, Witte, elle moeder komt af!"
De Witte zijn hart stond ervan stil. Een enkele blik overtuigde hem
van het naderend gevaar in den persoon van moeder. Hij klawierde
aan de andere zijde den kant op, vloog als een pijl uit den boog door
de weide en liet zich vallen in een droge gracht. Vandaar stak hij zijn
kop boven het gras om af te loeren wat er gebeuren ging, terwijl hij
met de hand de afgerukte klaverblommen tusschen zijn teenen uittrok.
Moeder kwam tot aan de zwemplaats. Op den oever bleef ze staan.
Ze keek eerst met een veelzeggenden blik naar de Witte, ginder in de
weide, dan naar de vijf bengels. Ze hield de handen op den rug, en ze
zagen dat ze daarachter een stok verborg. De jongens stonden pal in 't
midden van de beek, het gezicht omhoog gekeerd naar de streng blikkende moeder van de Witte, gereed om te antwoorden als ·tzijrtmoest.
"Hedde onze Witte nie gezien?" vroeg ze op een schijnbaar kalmen
toon waarachter de bengels nochtans een verschrikkelijk dreigement
raadden.
"Neie, me hemme niks gezien," antwoordde Krol.
"Wie es dat dan ginder in de wei?"
"Da goat oe ge ••• ge ••• gedomme nie oan!" zei Tjeef brutaal.
"Da's Nant van Mie Boot," riep Turke.
Ze hadden daarbij elk van hen maar een gedachte:dat het, gelukkig,
hun eigen moeder niet was.
Opeens keerde ze zich om, stapte naar het hoopje kleeren, nam
broek, klak, vest en hemd van haar spruit onder den arm, en trok er
mee van door zonder verder nog iets te vragen. Haar voet stiet tegen
de zwemblaas van Turke, en die raapte ze bij het touwtje ook op.
"Turke," zei Krol die op den kant gekropen was om te kijken,,,ze
nèmt oe bloas oêk al mee:'
Turke klauterde den oever op en riep dreigend:
"Zeg, goade mèn blaos vroem geve?"
Moeder draaide even het hoofd om, Turke gleed verschrikt terug
de beek in, maar hij zag toch dat ze de blaas in de weide neerwierp en
dat ze meteen de Witte zijn klak liet vallen.
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Zoodra ze een eindje weg was kwam de Witte met een vernepen gezicht uit de gracht. Hij had van verre gezien wat moeder gedaan had
en hij kon van pure ontsteltenis bijna geen woord over zijn lippen
krijgen. Hij baadde door de beek, kwam bij de anderen staan terwijl
ze hun kleeren aantrokken, en begon opeens luidop te snikken. Ze
wisten niet goed wat zeggen en keken een beetje verlegen.
"Moette nie v ... veur bleite/' trachtte Tjeef te troosten, en Krol
bracht hem de achtergelaten klak en zei: "Doar zè, oe klak kan nog
diene veur zwumbroek."
Maar de Witte was niet te troosten, en toen de anderen weggingen
kwam hij met lange schreden achterna, en met zijn klak droogde hij
zijn tranen af. Aan de Dulpbrug gingen de vijf kameraden Sichemwaarts en hij moest in de tegenovergestelde richting. Op den steenweg
zag hij eenige menschen die van hun werk kwamen, want.het begon
zoo stilaan avond te worden. In zijn bloot schabbernak moest de
Witte langs hen voorbij. Uit schaamte verstopte hij zijn gezicht achter
zijn rechterarm, en met de linkerhand hield hij zijn klak voor den
buik. En zoo zag hij de menschen niet die allemaal gichelend staan
bleven en hem vroegen wat dat kostumeke wel kostte.
Toen de Witte door de openstaande voordeur de huiskamer binnentrad zat vader, met zijn rug naar hem toegekeerd, een tas koffie
te drinken om daarna naar den barbier te gaan, zooals hij eIken zaterdag deed. Vader had hem niet hooren binnenkomen, en toen opeens
die piernaakte bengel op zijn bloote voeten langs hem heen schoof,
verschrok hij zoodanig dat de koffie hem in een verkeerd keelgat
schoot en hij geweldig aan 't hoesten viel.
De Witte wipte de kelderkamer op, zag er zijn goed liggen, had het
op den weerdij van een-twee-drie aan zijn lijf, en was den hof jn.
Toen het late avond was sloop hij geruischloos de slaapkamer op,
kroop onder de lakens, scheel van honger, maar dacht er enkel aan dat
het 's anderdaags weeral zondag was.
ERNEST CLAEs.
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Wat zit je peinzend in het raamkozijn?
Het laatste licht verstierf al in de straten;
Ginds, op de brug, staan mannen luid te praten,
Hun harde stemmen doen de stilte pijn.
Waar droomen j'oogen in den avond heen?
Zien ze den drukken dag nog en het jachten
Van al die menschen, elk met zijn gedachten,
Elk voor zich-zelf en elk zoo dood-alleen?
Aan d'overzij, voor 't opgeschoven raam
Van een verlichte kamer, staat een kind.
Hoe zal zijn leven zijn, hoe is zijn naam? ....
Twee stille tranen maken j'oogen blind.
Al haasten zich geen menschen langs de gracht,
Toch glijden er des avonds nog hun schimmen;
Zij komen zelfs tot in ons venster klimmen,
Wanneer hun leven dood ligt in den nacht.
't Gepraat der mannen klinkt nog van de straat,
Hun stemmen doen de zachte stilte pijn,
't Is, of hun ziel bezij hun woorden staat....
En jij zit schreiend in het raamkozijn.
REMKO TER LAAN.

MULTATULI EN ZIJN "VORSTENSCHOOL".
111.
Uit wat hij als man wenschte te zijn en als grijsaard vreesde te
worden weten wij hoe Dekker als jongeling was. Diens"droomen"beteekenen naar hun psychischen inhoud slechts de ontwikkeling van
.zijn kinderlijke kwaliteiten, waaronder de eer.zucht predomineert.
Hoe is op hare beurt de.ze eer.zucht en hoe .zijn de overige daarmee
samenhangende eigenschappen van Dekker ontstaan; met welke
eigenaardigheden van .zijn afstamming en van .zijn oorspronkelij ke
omgeving houden de karaktertrekken verband, die in de sociale
broeikastatmosfeer der nieuwe .zich met .zulk een tropische weelderigheid gingen ontplooien? Bij Dekker in 't bij.zonder is het kind de
vader van den man geweest.
De beste kenbron van .zijn persoonlij kheid .zijn de brieven die hij
heeft geschreven; een betere althans dan verreweg de meeste van zijn
litteraire werken; in beide verhaalt hij doorloopend van .zicb.zelven,
maar in zijn niet voor den druk bestemde ontboe.zemingen van persoon tot persoon geeft hij .zich argeloo.zer en daarom objectiever dan
in die van zijn aanvankelijk verheerlijkte en ten slotte verguisde persoon tot het groote publiek, waarvoor hij gaat fantaseeren en poseeren
om het bewondering af te dwingen of verachting te toonen. En
onder de.ze brieven .zijn in 't bij.zonder die welke hij aan zijn toekomstige eerste vrouw schreef, een paar jaar na rijn verblijf op Natal, van
biographisch belang; niet alleen omdat .zij het rijkst gedocumenteerd
rijn maar vooral ook omdat .zij met de meeste .zelfkritiek rijn geschreven. Wij we.zen er reeds vroeger op: hij richt zich in dit geval tot een
publiek vanwaar hem .zooveel bewondering te gemoet komt, dat hij
zich eerder genoopt voelt haar te matigen dan haar te versterken. Hij
heeft .zich niet te beklagen over miskenning, hij heeft veeleer te vree.zen overschat te worden en bij de intiemere kennismaking in .zijn aanstaande huwelijk tegen te vallen. Hij lucht tegenover haar meer nog
dan .zijn gebruikelijke mededeel.zaamheid, hij verkeert in een rage van
verkwistende openhartigheid; hij wil niet alleen haar kennen, hij wil
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door haar zoo veelzijdig en objektief mogelijk gekend zijn en is niet
minder.geneigd zijn gebreken te overdrijven dan zijn deugden te doen
waardeeren. Hij verkeert door bijzondere omstandigheden niet in zijn
gewone stemming van oprecht te willen wezen, maar in de voor zijn
latere persoonlijkheid althans zeer ongewone van wantrouwend zelf~
onderzoek, wat in zijn geval de beste voorwaarde is om betrouwbaar te
zijn. Hij loopt met Larochefoucauld in den zak niet alleen, maar hij
heeft hem in het hoofd, hij is doordrongen van zijn geest. Zijn gebruikelijke zelfbeschouwing heeft zich hier verder ontwikkeld tot
moraliseerende menschstudie; hij prepareert zich onbewust voor zijn
latere zending als moralist "Se faire un piedestal de ses fautes tt is in
zijn voorbeelden en opwekkingen tot niets ontziende psychische reportage de herhaaldelijk wederkeerende waarschuwing; en tevenshet bloed kruipt waar het niet gaan kan - kan hij niet nalaten zoo nu
en dan zijn hoog opgestapelde hoeveelheid gebreken te beklimmen en
vandaar uit op het hoogstaande karakter van zulk een onbeschroomde
openhartigheid te wijzen. Maar met dat al heeft hij nooit te voren
zulk een mate van indringende zelfontleding getoond noch ergens
later een dergelijke objectieve nauwkeurigheid van verslaggeving betracht. Nergens stelt hij zich scherper als realist tegenover de uitingen
en de roerselen van zijn romantiek.
Hij vermeidt zich met zijn verloofde in hun toekomst; maar hij verdiept zich bij voorkeur tot haar informatie en ten gerieve van zijn
zelfbespiegeling in zijn verleden - waarbij zijn gewone romaneske
wederwaardigheden van het heden intusschen niet te kort komen. Hij
verhaalt zijn verloofde, op haar en buiten haar verzoek, omstandig van
de vroegere omgeving en de kenmerkende lotgevallen, die men eendeels geheel ongewijzigd, anderdeels romantisch vervormd of verkleurd in zijn latere werken terugziet - of liever, die men in deze
later uitgegeven Brieven in realistischer vorm en onder andere toelichting terugvindt. En aldus van anderen verhalend en zijn vroegt:re
omgeving beschrijvend, verhaalt en verklaart hij betrouwbaarder en
omstandiger dan elders en ooit zich zelven .... "Mijn vader is inderdaad een achtenswaardig man, die echter voor velen niet gemakkelijk is om mee om te gaan, dewijl hij zich niet verbeelden kan, dat men
hem niet altijd gehoorzaamt .... Hij spreekt gaarne en goed en heeft
veel invloed op de menschen, die hem kennen ....Vader spreekt gaarne
met dames en is, hoewel hij van het jaar '98 af op zee heeft gezworven,
zeer beschaafd. Hij is goedhartig en zelfs al te week van hart, - en
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daardoor ligt te misleiden, vooral door een zacht woord ...:' Zoo is in
hoofdtrekken de vader: ge kunt in dezen autoritairen kapitein, "schipper naast God van zijn schip", den vroegeren ondernemenden sluikhandelaar uit den tijd van het continentale stelsel her kennen en den
onafhankelijken jongeling, die naar in de "Ideën" verteld wordt,
Napoleons aanbod om in zijn dienst te treden van de hand wijst met
een "Sire, j'aime la liberté"; ge herkent tevens in hem gemakkelijk
den napoleontisch aangelegden zoon - die niet minder de zoon van
zijn moeder is. "Hare ouders woonden in Friesland" en haar naam:
Sietske EeItjes Klein wijst op haar friesche afkomst - "zij hadden
vermogen hetgeen in den Franschen tijd te niet is gegaan. In hare
jeugd heeft zij veel leed gehad en geloof ik met hare zusters werkelijke
armoede geleden, maar daar zij veel geestkracht heeft, het hoofd altijd
goed boven gehouden. Na het huwelijk was dat natuurlijk beter maar
toen had zij gedurig te worstelen met een zenuwachtigheid, die haar
belette datgene te wezen wat zij anders met haar scherp verstand zijn
konde. Ik heb veel van die aantrekkelijkheid van haar overgenomen,
maar niet in zoo hoogen graad." Op later leeftijd, wanneer door allerlei tegenslag zijn zenuwen op even zwaren proef zijn gesteld als de
hare in haar jeugd, zal hij haar in "aantrekkelijkheid" zeker nog overtreffen; en tevens zal zich dan de volgende familietrek duidelijk in
hem openbaren: "Moeder is overdreven gesteld op hare kinderen als
er in Moederliefde iets overdrevens wezen kan. Het is compleet een
soort van jalousie ..•. Zij is zeer hartelij k en niets krenkt haar meer dan
koelheid. Er is niemand in staat haar zoo te beminnen als zij wel verlangen zoude en dat veroorzaakt wel eens, dat zij meent gemankeerd
te zijn, al is dit werkelijk het geval niet, en dit heeft vader ook:'
De appel is niet ver van den stam gevallen. Zijn aanleg tot zelfstandigheid, tot tuchteloosheid, tot individualisme, zijn behoefte daarnaast en soms daartegenover aan mededeelzaamheid en sympathie, de
scherpheid van zijn geest, de weekheiëi van zijn gemoed, hij had ze
niet van vreemden. De elementen van vrijheidsdrang en onafhankelijheidszin in 't bijzonder schijnt hij in sterke mate aan zijn familie ontleend te hebben. Zijn ouders zijn "beiden zeer godsdienstig en hebben
hun uiterste best gedaan om ons, zooveel de middelen toelieten, goed
op te voeden." Zij zijn beide mennist, behoorende tot de protestantsche sekte, die eeuwenlang politiek ter zijde gesteld, geisoleerd en klein gehouden is. En is de moeder eene Friezin, de
vader stamt als Zaankanter uit een overeenkomstig historisch
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milieu van vrijheidsliefde; bakermat van het opkomende liberalisme.
Aldus was zijn naaste omgeving; welke was zijn ruimere en hoe
wer kten hare invloeden in op die van het ouderlijke huis? Het stond op
den Haarlemmerdijk, nadat de familie het geboortehuis van Eduard
in de Korstjespoortsteeg, tusschen Singel en Heerengracht, verlaten
had. Eduard heeft geheel zijn jeugd doorgebracht in een kleinburgerlij k milieu en zijn jaren des onderscheids op de grens van het Bickerseiland en den Jordaan.Het is verlokkelijk de krachtvolle ongegeneerdheid van zijn leven$houding met die van zijn buurvolk in verband te
brengen; herinnert de stoere lenigheid van zijn stijl niet aan de désinvoiture van den Jordaner? Het is verlokkelijk, maar het is gewaagd
voouoover er van het eigen huisgezin veeleer invloeden uitgingen, die
op tegenstelling dan wel op overeenstemming gericht waren. Wacht
er u wel voor, de familie Dekker, waarvan de huisvrouw door de geregelde afwezigheid van den vader voornamelij k met de opvoeding
der kinderen was belast, u voor te stellen als eene in jordaanschen trant.
De vader, die "gaarne spreekt met dames" is "zeer beschaafd," de
moeder is van beter kom-af; en de "goede opvoeding" die zij zich beijvert aan haar kroost te geven is in werkelijkheid een edukatie ZOO gesoigneerd als het in haar kleinburgerlijken stand en tusschen hare
kleinburgerlijke buren mogelijk was. Laat u niet verleiden Woutertjes
naaste omgeving voor die van zijn geestelij ken vader aan te zien al heeft
deze aan de zijne waarschijnlijk verschillende trekken ondeend om
haar te schetsen: de werkelijkheid is hier, als ZOO dikwijls bij Mutatuli verloren, althans verborgen onder de charge. In plaats van tot
de ZOO schilderachtig-kwebbelende familie Pieterse behoorde het
Woutertje van de werkelijke Haarlemmerdijk omstreeks de jaren
dertig, tot de "Hallemannetjes, die zoo bizonderfatsoenlij kwaren."
"Ik heb," schrijft Dekker in een zijner gebruikelijke, zeer uitgebreide
ontboezemingen, later aan Mr. J. N. van Hall:
"Ik heb families gekend, die (burgerlijkgesproken)hooggeplaatst waren en waar de toon allergemeenst was. Omgekeerd
mijn familie was van stand nog iets beneden tt middelmatige
en nooit ontmoette ik ergens ter wereld deftiger toon, zelfs niet
bij adel, hOOien adel en prinsen, ja zelfs bij orthodoxe professoren in theologie of parvenus van drie geslachten her (mtn
jazelfs hier, is geen lapsus) In mijn jeugd••• och, de beschrijving, der deftigheid waarin ik werd opgebracht, zou me te ver
leiden. Ik weet dat gij van fatsoenlij ke familie zijt, maar gis dat
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er ten uwent woorden zullen gebruikt zijn, die in mijn kringetje 'n algemeene siddering van ontsteltenis te voorschijn riepen.
Wij kinderen hadden een lange lijst van (heel onschuldige)
woorden die verpönt waren, als "vroom, waarlij k, lekker, gat of
gaatje (opening moesten we zeggen!) ajakkes" etc. etc. In brieven heetten m'n vader en moeder "UWeIEd. tt Als kind heb ik
drie dagen arrest gehad om 't woord "bluf" dat toen een
nieuwtje was••• tt
Het is mogelijk, dat Dekker, zonder in zijn voorbeelden onjuist te
zijn, wat hun interpretatie betreft als naar gewoonte een tikje overdrijft; en dat er vanuit den preciew:en toon die in het zeemanshuis
heerschte %00 nu en dan populaire slippertjes werden gemaakt. Een
authentiek woord van juffrouw Dekker vonden wij in de brieven van
haar ~oon aan Huet: "Ge hebt een kluitje boter in mijn pap gedaan,
zooals mijn moeder ~eidett: - het klinkt meer landelijk-friesch dan
Haarlemmerdijks-deftig. Maar in hoofd~k W zijn voorstelling wel
juist zijn: Eduard is opgewassen in een kring waarin het kenmer kend
klein-burgerlijke gevoel voor fatsoen werd opgedreven tot "pruderie"
zooals hij het hier zelf betitelt. De algemeene eigenaardigheid van
den kleinen burgerstand is uiterlijk te willen gelijken op den grooten,
zooals elke klasse haar neiging tot de hoogere te willen behooren
allereerst uiting geeft door de uiterlijke kenteekenen ervan na te
bootsen; en zooals zij haar afkeer van met de lagere te worden gelijkgesteld manifesteert door deze sociale onderscheidingsvormen te
overdrijven. Met ongewone kracht moest deze hebbelijkheid zich
voordoen in een milieu van oude, maar vervallende burgerlijke
beschaving als het amsterdamsche van destijds, waarin door gebrek
aan ekonomisch leven de maatschappelijke verschuivingen en de
kansen op standsverbetering zoo gering waren; met bijzondere
scherpte moest zij zich openbaren in de~e aan lager wal gekomen
patricische koopstad, waarin de hoogere klassen na hun kultureel
verval sedert de laatste eeuwen hun financieele aftakeling in den
franschen tijd, hun reëele kenmerken van sociale meerderwaardigheid
voor een belangrij k deel hadden ingeboet en aan de andere ter
navolging het voorbeeld gaven van schuwe of hoovaardige ontwij king der naastbelendende lagere groepen, van geforceerde jacht
op distinctie en ziekelijk prikkelbaar gevoel voor maatschappelijke
consideratie. Als dochter eener verarmde familie in overeenkomstige
omstandigheden verkeerende, bestond er voor de huisvrouw van
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het gezin der Dekkers een dubbel-sterke reden voor gelijke gevoeligheid: de bourgeoisie na te volgen was in dit geval slechts haar oorspronkelijken stand te handhaven; meer te schijnen dan zij was, beteekende voor haar meer te zijn dan zij scheen en haar blijkbare toeleg
om door uiterlijke distinctie haar afzonderlijkheid tegen haar nieuwe
standgenooten af te bakenen is begrijpelij k als de poging om voor nie
minder te worden gehouden dan zij was geweest. Het plaatselij ke
milieu was als uitgezocht om deze motieven levendig te houden, het
was het gunstigst gelegen terrein voor de ontwikkeling van het standsgevoel: op den Haarlemmerdijk zoowel als in de Kortjespoortsteeg,
te midden van den kleinen burgerstand en op de grens tusschen het
proletariaat en de grachtbourgeoisie had men dagelij ks voor oogen wat
men te doen en te laten had.
Multatuli heeft in later dagen in de geschiedenis van Woutertje
deze stancisgevoelens en begrippen beschreven op een wijze, die toont
hoe sterk hij ze geproefd en hoe diep hij ze gevoeld heeft; en dat hij ze
zoo kostelijk heeft geparodieerd, bewijst hoe hij er met zijn begrip
boven, maar niet dat hij er met zijn gevoel geheel buiten stond. Te
minder is dit het geval geweest in zijn jeugd, waar hij er tijdens de
latere correspondentie met zijn aanstaande echtgenoote nog niet van
losgekomen is - en er feitelijk zijn geheele leven aan vast zal blijven
zitten. Een tooneetlje als dat waar Woutertje bij de Holsma's het nederige Femke désavoueert, is niet onwaarschijnlij k aan zijn wer kelij kheid ontleend; andere overeenkomstige symptomen van overgevoeligheid voor de uiterlijke teekenen van maatschappelijke superioriteit
zijn het zeker: Woutertjes weerzin tegen het achteruit zitten in het
rijtuig van de Kopperlith's e. d. vindt men in de brieven aan Tine
naar inhoud en vorm terug als de authentieke nukken van den jongen
kantoorbediende der firma van der Velde. Hij verhaalt in zijn kwistsige levensbiecht zijn verloofde van zijn zuster Catharina, die men
"uit overmaat van bourgeoisie Kaatje noemde, een naam waaraan ik
altijd een verschrikkelijken hekel had en zij zelveook. Het zal u een
kleinigheid toeschijnen, maar daar ik wist dat een harer kinderen naar
haar genoemd was, heb ik mij onlangs bij Jan gtinformeerd, hoe men
die kleine noemde en ik moet u verzekeren, dat het mij geen gering
genoegen deed te hooren, dat het kind voluit Catharina genoemd
werd. Begrijpt gij wel, lieve Everdine, dat het mij niet zoo heel gemakkelijk valt mijn valsche schaamte zoo geheel te overwinnen en u
die kleingeestige hoekjes van mijn hart te laten zien?" - Hier
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hebben wij een aanwijzing, dat het stands gevoel der kinderen dat der
ouders is gaan overtreffen en dat het bij Dekker in 't bijzonder ûch is
gaan verscherpen: een der rechtstreeksche bewijzen hiervoor vindt
men in zijn verhaal, hoe hij als kind op bezoek bij een fijnere familie
zich doodschaamde te moeten vertellen, te moeten bekennen, dat hij
op den Haarlemmerdijk woonde. "Overmaat van bourgeoisie" voelt
hij n6g, ondanks zijn gewijûgd inzicht, in het benoemen met een eenvoudigen, huiselijken, maar aan lagere kringen eigenen, inplaats
van met een deftigen, dekoratieven naam; voor dergelijke nuances van
toon is hij tot in lateren leeftijd uiterst gevoelig gebleven blijkens zijn
verklaringen over het gesukkel met zijn blijspel "Adèle/' waarbij dezelfde waarschijnlijk voor weinig anderen in die mate aanstootelijke
naam van "Kaatje" hem dient als voorbeeld van vulgariteit. - Maar
deze verscherping leidde bij den jongeling tevens tot verandering en
veredeling van zijn maatschappelijk gevoel; de "kleingeestigheid"
wordt den kleinen kant van ûjn grootgeestigheid en van ûjn hooghartigheid tevens. Het laken van de "overmaat van bourgeoisie" in
den genoemden vorm is voor hem het uitgangspunt geworden tot de
verhooging van den standaard van ûjn oordeel, z66 dat de gebruikelijke maten der bourgeoisie in 't algemeen door hem te klein werden
bevonden.

***
Dekker, als opgeschoten jongen onderging nog den invloed van een
hoogere omgeving dan die zijner naaste van huis en buurt.Wij hebben
vroeger reeds herinnerd aan zijn intiemen omgang met Abraham, den
oudsten zoon van den predikant en hoogleeraar aan het doopsgezinde
seminarium, des Amorie van der Hoeven. De veronderstelling is niet
te gewaagd, dat er overeenkomst bestaat tusschen de beteekenis, die
dit gezin voor hem zelven en die welke voor Woutertje de familie der
Holsma's had. Er is gelijkenis in de verhoudingen, geen gelijkheid:
Woutertje is een zeer mat cliché van den werkelijken jongen Eduard
en in den kring der Holsma's heeft Dekkerlatereenmultatuliaansch
ideaal van opvoeding, omgangswijze en opvattingen geschilderd, dat
in menig opzicht moet verschillen van het hoogere waardoor die
der christelij ke van der Hoevens ûch ten opzichte van zijn gewonen
onderscheidde. Deze omgang van Dekker was er een met een aanzienlijk hoogeren stand; wij hebben reeds vluchtig aangestipt, dat hij niet
alleen een rechtvaardiging maar ook een prikkel voor ûjn prille eigen-
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dunk en eerzucht moet hebben beteekend; de veronderstelling vindt
steun bij die van zijn vader, waarin de ver klaring der "onhandelbaarheid" van den zoon in dezelfde richting wordt gezocht. "Noch de
omstandigheden mijner familie noch hunne zwakheid zijn oorzaak,
dat ik een beetje fier ben" vertelt deze aan zijn verloofde; tIen ik beschouw het dus als een ingeschapen karaktertrek, die wel gewijzigd
maar niet vernietigd behoeft te worden. Mijn vader, die niet begreep
hoe ik aan den toon kwam dien ik voerde, meende dat ik bij van der
Hoeven aan huis bedorven werd en heeft mij eens een geruimen tijd
verboden met Bram om te gaan. Dat was echter ten onrechte, want
hij was de zachtheid zelve en bij zijne familie ademde alles zachtzinnigheid. Ik had eene zucht voor onafhankelijkheid, die tot in het bespottelijke ging ••• :' Deze passage is ook in zooverre belangrijk voor
het begrip van Dekker en van zijne ontwikkeling, dat er uit blijkt
hoe, terwijl hij zich jaren later eerlijk en ijverig rekenschap tracht te
geven van den aard en den groei zijner persoonlijkheid, zijn sterke
subjektiviteit-zelve hem in den weg staat om de oorzaken van haar
ontstaan en van hare versterking te onderscheiden, zoodat hij gedwongen is ook die kenmer ken van zijn persoonlij kheid als "ingeschapen" aan te merken, waarvan voor zijne scherpzinnigheid de maatschappelijke verklaring als voor de hand schijnt te leggen. Niet zijne
heftigheid en onhandelbaarheid-zelve werden in dien anderen kring
door overeenkomstige voorbeelden rechtstreeks aangemoedigd en
versterkt, maar versterkt werd door zijn omgang ermee zijn eigendunk, die zich in zijn stuggere fierheid en in de "bespottelijke" manifestaties van zijn onafhankelijkheidszucht een uitweg baande; niet
zijn jeugdig individualistisch optreden werd er aangemoedigd, maar
wat daarachter lag, zijn gevoel van persoonlijke waarde werd er verhoogd zoodanig dat het rechtstreeksche voorbeeld van zachtzinnigheid zijn uitwerking miste. - Maar deze omgang was er tevens een
met een aanzienlijk hoogeren kultureelen stand en het profijt daaruit
te trekken is, voor Dekker niét verloren gegaan voor zoover het zijn
maatstaf van persoonlij ke beoordeeling moet verruimd en veredeld
hebben. Hij kwam hier in een sfeer van hoogere beschaving voor wier
invloed hij te gevoeliger moest zijn, omdat de fatsoenlijkheid tehuis er
wel de behoefte toe opwekte, maar niet de bevrediging voor bood. Het
gezin der van der Hoevens kenmer kte zich zoowel door gevoelsadel
als door grooteverstandelij ke ontwikkeling; de zoons zullen zich onderscheiden door dezelfde combinatie van geleerdheid en gevoeligheid,
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waaraan de vader zijn hooge reputatie dankte. Zoo ergens dan hebben
wij hier de invloeden te zoeken waardoor bij den jongen Dekker de
grondslag is gelegd tot de idealistische opvattingen, die den lateren
Multatuli als met een physieken afkeer vervulden tegen geestelijke
armoede en dorheid des harten. Zijn standsgevoel wordt er niet door
opgeheven, maar zijn kleinburgerlijke weerzin tegen zijn maatschappelijke afkomst wordt er door opgeheven tot een hooger peil; er stelt
zich naast, er verbindt zich met het vroeger "ingeschapen" schattingsgevoel voor sociale verschillen een later ingeplant onderscheidingsoordeel van kultureelen aard; en zijn sentiment van onbehagelijkheid
ten opzichte van zijn kleine afkomst wordt sterker en bewuster,omdat
het zich voelt steunen op, of in elk geval voelt steunen door zijn redelijk oordeel van eigen beschavings-meerderwaardigheid. "Dat ik een
burgerjongen ben, weet ge reeds" schrijft hij aan zijn adellijke verloofde, tegenover wie hij telkens terugkomt op deze stands kwestie ••••
••••"Zoudt ge het kunnen gelooven, dat dat onderscheid in
stand (dat werkelijk bestaat) mij hindert, dat ik er mij dikwijls
verdrietig over maak? Ik gevoel zeer goed mijne waarde, ik
weet, dat ik hooger sta dan menigeen die tot den aanzienlij ksten
stand behoort, ik zoude mij zeer goed overal op het standpunt
weten te plaatsen waar ik staan wilde en toch, ben ik kinderachtig genoeg om den goeden, degelij ken burgerstand, waartoe
ik behoor, te minachten - neen, dat is het woord niet, ik had
moeten zeggen, dat het mij moeilijk valt dien niet nu en dan te
verloochenen, uit vrees wellicht, dat ik zoude beschouwd
worden als daartoe geheel en al te behooren, en dit is zoo niet."
Was hij als kind reeds overgevoelig voor de uiterlijkheden van
maatschappelijke inferioriteit, later wordt hij het voor de symptomen
van intellektueele minderwaardigheid, niet enkel als zoodanig, maar
omdat hij ze gevoelt als blij ken en minacht als aequivalenten van lagere
maatschappelijke afkomst. Tijdens zijn correspondentie met Everdine heeft hij zich als beschermer van een ander meisje uit zijn omgeving opgeworpen, op wie hij bezig is te verlieven of met wier verliefdheid hij zich bezighoudt en een van wier briefjes hij de onkieschheid
heeft toe te zenden aan zijn "beminde no. I." "Ik zend het u expres
opdat gij daaruit juist zoudt kunnen zien van welken aard mijne betrekking op dat meisje is, en tevens u te overtuigen dat mijn hart niet
in gevaar is, daar gij wel kunt nagaan dat ik onmogelijk verlieven kan
op een meisje, dat een zoo knoeierige keukenmeidenhand schrijft ••• :'
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"Al was ik bij voorbeeld een weinig verliefd geweest" zegt hij elders,
dan zouden geloof ik de keukenmeidenbriefjes mij terstond gedesillusioneerd hebben. Gij kunt niet begrijpen welk een onaangenamen
indruk dit op mij maakt." - Ach, die arme fransche markiezinnetjes,
die soms zoo slordig waren in de spelling en zoo amuzant in de conversatie en die de aardigste biljetjes schreven met de verfoeilijkste
hanepooten! .... Ontmoet hij in overeenstemming hiermede bij menschen van lager komaf of armoediger konditie teekenen van hoogere
beschaving, dan gevoelt hij zich geneigd tot toenadering. Men kan
zich uit Woutertjes geschiedenis het tooneeltje herinneren met den
jood bij het postkantoor: hier in de Brieven vindt men het in den oorspronkelijken vorm en met de authentieke toelichting." Die man had
vroeger in betere omstandigheden verkeerd en was vrij beschaafd (hij
had ten minste meer litteratuur dan de zoons van mijn patroon). Op
zekeren morgen kwam de oudste zoon die buitenshuis woonde aan
het postkantoor en vond mij in druk gesprek met den jood. Tehuis
komende kreeg ik er van langs. Ik gooide mij weg, heette het, dat
paste niet; en al vond ik er voor mij niets in, dan moest ik het om hunnentwil laten, daar ik hun bediende was enz. Dat was nu dezelfde
jongen die onlangs niet achteruit wilde rijden." Inderdaad, het wás
dezelfde jongen, overgoten met hetzelfde sopje van standsvooroordeelen als zijn poenige principalen; en die in blijken van beschaving
wel een verlokking voelt om den afstand die hem scheidt van nog
lagere standen door een tegemoetkomende houding te verkleinen,
maar die haar zelf niet uit het oog verliest; en die haar dán juist voelt,
omdat hij er evenzeer van geniet als hij lijdt door zijn afstand :van de
hoogere. Het is hem zeer welkom dat diens betrekkelijke ontwikkeling hem veroorlooft te "spreken met dien jood" en door het considereeren van diens beter kom-af tegelijkertijd hulde te kunnen brengen aan zijn eigen hoogere, zoowel sociale als intellektueele positie.
"Zooals ik u zooeven verhaalde van dat achteruitrijden en het spreken
met dien jood, zou ik u honderden voorbeelden kunnen aanhalen waar
schijnbaar hoogmoed en nederigheid met elkaar in strijd waren, doch
die nederigheid was de echte niet, zooals gij nu wel begrijpt. Het
streelde mijn trots een air protecteur te mogen aannemen!' En hij
herinnert hier tevens aan de reeds verhaalde scène bij de Hoogesluis, die hij twintig jaar later nog niet vergeten zal zijn en waaraan hij
zich als Multatuli in de "Minnebrieven" opnieuw te goed zal doen.
"Het streelde mijn trots een air protecteur te mogen aannemen":
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ziehier Ie fin mot van Multatuli's historie, de sleutel tot Dekkers
persoonlij kheid.
Het belangrijkste gevolg intusschen van zijn omgang met de hoogleeraarsfamilie, van zijn gelijkstelling met een harer jongere leden, lag
in de wijziging zijner meening over, zijner gevoelsverhouding tot de
klasse, wier vriendelij kste bedoelingen zich plachten uit te drukken
in zulk een "air protecteur" tegenover hem zelven en de zijnen: de
naastbelendende middenstand, de gezeten burgerij tusschen wier gewone en wier hoogere leden: denregentenstand,deprofessorenwerden
geschat te staan op den ladder der maatschappelijke hierarchie. De
eerbied voor geestelijke waarden heeft Dekker gediend om het in zijn
kring gebruikelijke respekt voor deze bourgeoisie te overwinnen; en
zijn onbehagelijk gevoel tot den lageren stand te behooren zal er
waarschijnlijk toe hebben bijgedragen om zijn welbehagen in de specifieke beschavingskenmerken van den boven haar gelegen klasse te
versterken. Maar zijn eigen lijdende standsgevoeligheid, onderhouden en geprikkeld door hare geringschatting, verhindert hem het tot
onverschilligheid te brengen te haren opzichte; zijn heftig temperament trouwens doet hem óf haten óf liefhebben en niets ten halve.
"Niets krenkt haar meer dan koelheid" gold voor zijn moeder maar
niet minder voor hemzelven en tegenover de koele, welbewuste
standssuperioriteit der bourgeoisie stelde hij een door zijn besef van
eigen beschavingsoverwicht gerechtvaardigde, hartstochtelijke minachting:
••••"Gij, lieve Everdine, bewoondet in Amsterdam een mooi
huis, in een aristocratische buurt, niet waar? Gij schreeft in
uwen laatsten brief "hoe menigmaal heb ik misschien het buis
uwer ouders voorbij gewandeld zonder te weten enz." Dat is
waar, lieve engel, maar als men het u had kunnen voorspellen,
zoudt ge misschien den neus opgehaald hebben voor een echtgenoot, wiens ouders slechts op den Haarlemmerdijk wonen.
Ik had u beloofd, nooit weder van dat onderscheid in stand te
spreken, maar lieve, ik denk er toch aan en ik moet immers
geen gedachte voor u verbergen? Laat mij dus voortgaan. Uw
adel hindert mij volstrekt niet, ik wenschte, dat gij gravin
waart - ik houd veel van adel; ik heb er een soort van eerbied
voor, wat men ook over de gelijkheid zeggen moge, maar er is
een ander verschil van stand, wat mij altijd drukte, dat is de
kloof tusschen den steedschen koopmanstrots en den nederigen

334

MULTATULI EN ZIJN "VORSTENSCBOOL"

burgerman, - tusschen den man, die op de beurs ~jn
pilaar heeft en den man die zijn patroon bij de pilaar moet opzoeken - tusschen den man, die een loge in de komedie huurt
en den man, wiens vrouw "Juffrouw" heet,. Begrijp mij wel,
lieve, tot waarlijken adel zoude ik mij kunnen opheffen - tot
koopmansadel (die toch wel beschouwd, nonsens is) nooit. Ik
zie wel kans om mij in den Haag te familiariseeren. In Amsterdam op de Keizersgracht, nied"••••
De adel: ziedaar dus het ideaal. Hij heeft het niet gekozen op grond
van erkende voortreffelijkheid, hij heeft zich niet beziggehouden met
de beschouwing of het voorbeeld voor den koopmansadel altemet
evenzeer "nonsens" moet heeten. Hij oordeelt op grond van hetzelfde
onberedeneerde gevoel, dat de door hem geminachte kooplieden zelf
heeft gedreven tot hun imitatie. Zijn standsgevoel, onbevredigd in de
kleine, gekrenkt door de groote burgerij, moet zich ten slotte uiten in
een voorkeur welke geen andere dan die maatschappelijke groep kan
gelden voor wier meerderheid de hoovaardige gracht-bourgeoisie zelve
gedwongen is ~ch te buigen; die sedert het einde der middeneeuwen
ekonomisch ondermijnd en politiek onschadelijk geworden, onder de
republiek als "ridderschap" in Holland meer versierd dan gewapend
met enkele privileges, om bare onderscheidingsteekenen door de ratuners werd benijd en nageaapt. Zij trachtten haar ter ~jde te streven
door het verwerven van buitenlandsche ridderordes; ~j poogden in
haar kring door te dringen door het afkoopen van haar tot het voeren
van tot een adellijken titel rechtgevend grondbezit; en bij gebrek
aan beter, hoopten ~j uiterlijk met haar verwisseld te worden
door de toevoeging van een welluidender aan hun plebejische namen.
De hollandsche adel, zoo als hij ver keerde aan het prinselij ke, later het
koninklijke hof en zoo als hij zelfgenoegzaam zich af~jdig hield op
~jn oude landgoederen, verhoogde ~jn maatschappelijk aa=en
door ~ch in 't algemeen te onthouden van deelneming aan de bijzondere vakken van burgerlijk winstbejag, aan handel en industrie; en
hij had ~jn pre_stige nog versterkt tegenover de verarmde bourgeoisie
door de betrekkelijke welvaart, die in den franschen tijd ~jn grondbezit hem had verschaft zoowel als door de politieke onderscheiding,
die hem van den eersten koning te beurt viel. ••• In ~jn sterk geprononceerde onburgerlijkheid, door zijn koelhartig neerzien op de
burgerij, die neerzag op hém en tot wie hij weigerde op te ~en, is hij
voor den jongtn De'kker de hooggezeten wreker ~jner kleinburger-
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lijke gekrenktheid; bondgenoot zoolang hij in kalme zelfgenoegzaamheid boven hem blijft tronen, tegenpartij intusschen zoodra hij zich
zou verlagen tot een burgerlijk vertoon van pretenties; en blootgesteld aan zijn "air protecteur" nadat hij hem op kultureele minderwaardigheid ruocht hebben betrapt. De voorkeur van Dekker voor
den adel is nauw verwant aan, is slechts een variant van de Oranjeliefde van de kleine burgerij en het scheepsbouwende proletariaat, de
"Bijltjes" uit zijn naaste omgeving: uitdrukking van hun klassehaat
tegen dezelfde hoogere burgerij der groote grachten •..• Heeft de romantische lektuur zijner jeugd, hebben de aristocratische verzen van
Alphonse de Lamartine en de, ondanks hun duitsch-burgerlijke
strekking, van respekt voor het blauwe bloed doortrokken romans
van den "goeden Lafontaine" den fieren jongeling van de Haarlemmerdijk niet in dit gevoel gestijfd? De beide bolleboozen, die er hun
hart aan ophaalden hebben er niet alleen hun genot in gevonden maar
tevens hun stemming door verhoogd en hun maatschappelijke voorkeur door versterkt: de adel is voor hen zoo niet het teeken dan toch
de beste waarborg der voortreffelijkheid geworden. Richt "Bram"
enkele jaren later, als jong predikant te Utrecht, tot zijn vroeger boezemvriendje de opwekking om het tot iets "goeds en groots"tebrengen in Indië en zijn verwachting niet te beschamen dat hij zijn uitstekende gaven in dienst zal stellen van de verheven taak "onze O. I.
voor Nederland te behouden en voor Christus te veroveren" dan besluit hij zijn idealistische aansporing met de woorden: "Eduard•••• ik
moet uw naam hooren onder de namen der edellieden waaraan we dat
te danken hebben!'

***
Omdat de jonge Dekker daar op den Haarlemmerdijk en in zijn omstreken geen edellieden zag maar eenerzijds onbeteekenende kleine,
anderzijds zelfgenoegzame, laatdunkende grootere burgers en allerwege geploeter en geldverdienen en bijna nergens de hooge beschaving en de romaneske deugden, waarvan zijn boeken de veronderstelling inhielden, waarvan zijn hoofd vol was en waarnaar zijn hart verlangde, daarom heeft hij zich al vroeg, wel niet "in opstand tegen"
maar althans reeds eenigszins onthuis gevoeld in "de maatschappij"
der oude, aan lager wal gekomen handelstad. Hij heeft de verbeeldingswereld zijner romantische romans schrikkelij k ernstig genomen
en heeft al spoedig voor zijn teleurgestelde gedachten en gekwetste
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gevoelens heul en troost gezocht bij zijn papieren helden en heldinnen
en zijn lijdend standsgevoel een onderkomen bezorgd in hun kasteelen en paleizen. Hij moet al vroeg het vage gevoel van geisoleerdheid
hebben gekend, dat de voorbereiding beteekende voor 2;ijn later zeer
bewust en steil individualisme; en de eenzame genoegens van zijn
vroeg ontwaakte trots hebben hem al spoedig tot schrale troost moeten
strekken voor 2;ijn onvoldane behoefte aan veelzijdige sympathie.
Omdat hij "van nature zacht" was werd hij door 2;ijn huiselijke opvoeding een gezellig en beminnelij k mensch, maar daarom tevens een te
feller hater door zijn maatschappelijke, die voortdurend 2;ijn geerfde
"aantrekkelijkheid" voor "koelheid" en "gemankeerd zijn" kwetste,
waarvoor zijn litteraire hem nog gevoeliger maakte. Wat het ongunstige huiselij ke milieu hunner jeugd in de beide andere hollandsche
romantici, Everhardus Potgieter en Geertruida Toussaint opwekte,
het gevoel van vereenzaming als voorbereiding voor hun latere zelfstandigheid en oorspronkelijkheid, dat ontleende Dekker aan zijn
sociale omgeving. Zijn buitenhuiselijke opvoeding vernietigt nog wel
niet, maar ondermijnt en weekt los het hechtste wat gewone menschen
met hun klasse of standgenooten pleegt te verbinden, het besef van
gemeenschappelijkheid, het solidariteitsgevoel, waardoor de achting
voor hun dragers wordt overgeplant op de normen zelve hunner algemeene gedragingen; van zijn omgeving losgemaakt, vervreemdt hij meteen van al haar kenmerkende eigenschappen en is geneigd die voorbeelden te volgen, die met haar het minst gemeen hebben wat haar het
meest kenmerkt. De burgerij geringschatten beteekent voor hem niet
alleen een voorkeur koesteren voor sommige groote karaktertrekken,
die haar gemeenlijk vreemd zijn: edelmoedigheid, ridderlijkheid,
groothartigheid, fierheid, zelfopoffering; maar tevens neerzien op de
kleinere deugden, die haar gewoonlijk kenmerken: stipheid, ordelijkheid, regelmaat, arbeidzaamheid. En deze negatieve zoowel als positieve neigingen vinden hare aanmoediging in 2;ijn romantische lektuur, wier invloed niet zooals gewoonlijk, tijdelijk is en oppervlakkig, spoedig uitgewischt door de eischen van het dagelij ks-burgerlij ke
leven, maar wier zaden in zijn door gekrenkt standsgevoel verbitterde
jonge gemoed tot weligen wasdom komen. "Wilt ge er op letten, dat
ik voor het dagelij ksche zorg?" vraagt hij zijn verloofde, nu de omstandigheden zijn verantwoordelijkheid versterken voor een burgerlijk bestaan: de meest dagelijksche burgerlijke deugd, het geld verdienen en geldbesparen stond tot dusver wel het laagst bij hem aan-
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geschreven en kwam trouwens in zijn romans niet voor of stond er
althans niet op den voorgrond. Zoo mag het ook aan zijn oorspronkelijk protestantsche opvattingen geen goed hebben gedaan, dat hij ze
deelde met een omgeving, van wie hij liefst wenschte te verschillen;
en zoo had de excentriciteit van zijn bekeering in het nieuwe milieu
reeds in het oude haar voorbereiding gevonden. Uit dit anti-burgerlij ke
ontwikkeltzichalraseenanti-nationaalsentiment:"Ikdienhetlandniet
gaarne omdat ik niet hollandsch gezind ben u hooren wij hem aan zijn
bruid verklaren. De indische omgeving was weinig geschikt om voor
wat hij als burgerlijk had leeren onderscheiden, zijn respekt te verhoogen: in haar ruimere verhoudingen zag hij de afmetingen
der vulgaire burgerlijkheden als op vergroote schaal. De meerdere
vrijheid van beweging, het ongebondener leven, waarvan hijzelf voor
zijn romaneske neigingen profiteerde, waren voor een belangrijk deel
.zijner landgenooten een welkome gelegenheid om zich ontslagen te
achten van de geboden der traditioneele fatsoenlijkheid, die hen in 't
moederland tot het verbergen of het breidelen hunner lagere lusten
had gedwongen; en tegen den neutralen achtergrond der rustige inboorlingen kwamen de plat-egoistische of banaal-poenige kwaliteiten
van het op snelle bevordering azende en naar haastige verrij king
hakende hollandsche passantenwereldje van ambtenaars en ondernemers des te scherper uit.
Ster ker dan het mogelij k zou zijn geweest in het moederland
komen hem hier zijn uitzonderlijkheid en zijn isolement tot bewustzijn; en tevens de wanverhouding tusschen zijn subalterne positie en
zijn romaneske neigingen. Wij hooren hem klagende toonen aanslaan:•.•• ,,0, die ridderlijkheid, die zoo schoon wezen zoude als ik
hertog of prins was in de middeneeuwen, maar die %00 misplaatst is in
onzen tijd en %00 slecht staat bij een burgerafkomst en geringe middelenu •••• : de elegische grondtoon derromantiekvandenhistorischen
roman. En elders zien wij hem woedend rukken aan zijn ketenen:
•..•,,0 die vervloekte onevenredigheid mijner krachten met
den omvang van mijnen wil; waarom toch moet ik gevoelen en
beminnen wat groot en misschien edel is, zonder de macht om
iets uit te voeren, waarom moet de grond van mijn hart braak
liggen, omdat mij de werktuigen tot handelen ontbreken,
waarom bezitten anderen die werktuigen in overvloed zonder
eenige aandrift om er gebruik van te maken? Zie, dat zijn vragen, die mij altijd op de lippen zweven en niet voordat ik
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daarop antwoorden gevonden heb, zal ik mij tehuis gevoelen in
de mesquine marskramerij o~er eeuw, dat zijn vragen, die mij
tot nog toe ongesçhikt deden zijn voor het maken van "carrière," zooals zij dat noemen in hun armzalige hardlooperij. Eerzucht! Ja, ik heb ook eerzucht, vurig, gloeiend, teveel om
mij te vergenoegen met het najagen van een postje, dat tant
par mois geeft, en een bandje in 't knoopsgat."
Dit zijn klanken van revolutionaire romantiek. Uit afkeer van de
miezerigheid zijner grove burgerlijke omgeving, als reaktie tegen haar
kleinheid zoekt hij een individuee1e macht en streeft naar een persoonlijke grootheid, die het dwingend verband met de geboden der gebruikelijke zedelijkheid verloren heeft: groot en "misschien" edel.
Met het respekt voor zijn maatschappij is tevens zijn eerbied voor de
opperste macht der moraal ondermijnd. "Pour les héros et nous il est
des poids divers," zooals hij aan't slot van zijn Napoleon-phantasie
citeerde; wij zien hier een herinnering aan, zoo niet de wederopvatting
van de idee der misschien noodzakelijke, hoogere "misdadigheid"
van zijn "Anton." En zelf legt hij hier de vinger op het verband tusschen zijn, uit haarlemmerdijksch standsgevoel ontsproten, anti-burgerlijkheid en zijn napoleontische grootheidsphantasiën.

***
Het is wel niet waarschijnlijk, maar mogelijk is het toch, dat Dekker
in zijn amsterdamschen tijd den hem kenmerkenden geest van opstandigheid uit een wijderen nog dan de besproken kringen heeft opgezogen; de ongedurigheid, de onrust, de onbevredigdheid, zij zaten
hier sedert het uitbreken van den belgischen opstand en het slagen
van de Juli-revolutie in de lucht, zij namen in den loop der dertiger
jaren hand over hand toe. De oppositiegeest der ouderen, die weldra
tot het ontstaan van het liberalisme zou leiden, gaat gepaard met en
vindt zijn weerklank in de balsturigheid der studeerende jongelingschap. De bejaarde professor van Lennep klaagt er steen en been over
in zijn briefwisseling met zijn vriend Falck. In een schrijven van
April '35 stelt deze hem gerust: •••• "over den woeweken en verkeerden geest bij eenige uwer Amsterdamsche studenten verwonder ik
mij grootelijks, doch vertrouw met u, dat zulks maar transiënt zal
zijn." Intusschen bleek het zoo weinig "transiënt" dat de hoogleeraar een paar jaar later genoopt werd, zijn colleges tijdelijk te sluiten,
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nadat hij kort te voren naar aanleiding van het intreden der groote
vacantie aan een zijner vriendinnen had geschreven:
...."Je n'en suis nullement faché. La besogne commence à
me peser, d'autant plus que l'esprit des jeunes gens n'est pas
devenu meilleur dans les derniers temps. La jeune France se
fourre un peu partout. Cette génération croit pouvoir se passer
de bonnes études et Ie nom d'étudiant est devenu pour plusieurs un brevet de licence ••• ."l)
"La jeune France" mag zich zoowat overal genesteld hebben, het is
niet aannemelijk, dat zij althans rechtstreeks in het hoofd van den
jongen Eduard is binnengedrongen en het zal wel niet door haar direkte schuld zijn geweest, dat het met zijn verschillende studies zoo
in den war liep. Byron en Scott, onder wier invloed de fransche romantiek zelve stond, waren het die hier in de dertiger jaren opgang
maakten; en de weinig opstandige Lamartine en Lafontaine waren de
romantische voorbeelden van den haarlemmerdijkschen Dekker, die
overigens volgens zijn eigen opgave nog zoo argeloos was. Intusschen
onderging hij den invloed der geestelijke atmosfeer, die hier destijds,
ook door wat er uit Frankrijk overwoei, eenigszins broeüg werd, "Er
heeft," zegt A.J. in zijn boekje over Multatuli",er heeft door wat men
hoort, door wat men ziet, door de onophoudelijke aanraking met menschen en dingen een nimmer onderbroken opneming van de tijdziel
in ons plaats, iets als een inzuiging door de poriën des geestes van den
tijd, waarin wij leven, aan welken invloed ook de sterkste mensch
zich niet kan onttrekken;" en dan zulk een impressionabel menschje
als Eduard was! Maar hoe minder wij rekening hebben te houden met
de rechtstreeksche inwerking van den geest der opstandige buitenlandsche romantiek, hoe opmerlij ker mag het heeten, dat die van den
jongen Amstérdammer zich onafhankelij k uit hetzelfde sentiment ontwikkelt: het anti-burgerlijke, waarvan de uitwassen in "Les JeunesFrance" door een hunner, Gautier, zoo romantisch zijn geparodieerd.
De "opstand tegen de maatschappij" in welken vorm van weerbarstige of opzichtige gedragingen hij zich mag uiten, is het gemeenschappelijke kenmerk der toonaangevende romantici uit Dekkers tijd.Door
zijn beginselverklaring van Natal heeft hij zich voor het lidmaatschap
van hunnen kring aangemeld; door de wijze waarop hij haar in praktij k brengt zal hij toonen welke bijzondere plaats hij in hunne rijen
I) "Het Leven van Mr. C. van Lennep en Mr.
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verdient. De vraag op welke wijze hij "vastzit aan de wereldlitteratuur," in den laatsten tijd ten onzent opgeworpen, kan natuurlijk
slechts een oppervlakkige oplossing vinden door het onderzoek op
welke der romantici onder zijn voorgangers of zijn tijdgenooten in het
buitenland hij gelijkt, aan wie van hen hij zijn denkbeelden heeft ontleend of van wie zijn vormen afgezien; zij kan slechts beantwoord
worden door na te gaan welke zijn sterkste karaktertrek was en in hoeverre deze afweek van of overeenstemde met die der romantici in 't
algemeen. Hun familietrek is het individualisme. Dekker heeft, in
meerdere of mindere onbewustheid zijn buitenlandsche collega's nagevolgd en aan hen ontleend, omdat hij de uitingen van hun individualisme schoon en indrukwekkend vond, maar hij kon deze uitingen
slechts aantrekkelijk vinden voorzoover hij reeds hun individualisme
deelde. Als navolger kon hij slechts romanticus zijn voorzoover hij
oorspronkelijk was als individualist; en als romanticus was hij te
grooter naarmate zijn indivudualisme hem verhinderde na te volgen
en noopte oorspronkelijk te zijn. "Op niets te lijken," zooals uit
kracht van dit individualisme weldra zijn ideaal zou zijn, was de beste
voorwaarde om het meest te gelij ken op de besten onder hen. Op
niets te gelijken in de kunst beteekende voor hunne sterksten de
hoogste uitdrukking van hun isolement in het leven; de felste manifestatie van hun afkeer van te gelij ken op de maatschappij om hen
heen, op die volksgroepen althans, die er de wet stelden of den toon
aangaven. Het was het kenmerk der romantiek, het was in verschillendemate en uiteenloopenden vorm de eigenaardigheid harervertegenwoordigers, op te staan in zelfverheerlij kingtegen of zich af te zonderen
in onverschilligheid van de maatschappij hunner dagen; tegenover
hare kunst, hare begrippen of hare instellingen hun geringschatting
te doen blijken of hunne vijandschap te proklameeren; de opmerkelijkheid, de belangrijkheid, de uitnemendheid van hunne afzonderlij ke persoonlij kheid tegenover een maatschappelij ke gezamenlij kheid
tot gelding te brengen. Hun eigen verscheidenheid op grondslag van
deze fundamentee1e overeenkomst, houdt intusschen nauw verband
met het onderscheid-zelf tusschen de maatschappijen waartegen zij
"opstaan tt en den aard der maatschappelijkheid ten opzichte waarvan
zij hun individualisme afrasteren. Het zijn niet dezelfde maatschappijen waartegen de engelsche en de duitsche romantici in de verschillende tijdperken hunner ontwikkeling hun onmaatschappelijkheid of
ten minste hunne onafhankelijkheid, hun persoonlijke ulfstandigheid
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manifesteeren. Het is een andere maatschappij waartegen de voorganger der romantiek, Jean Jacques Rousseau zijn banbliksims slingert als die waartegen zijn zwakke navolgers van lIla Jeune France"
opponeeren en de tong uitsteken. Maar het zijn altijd en overal de
twee elkander bestrijdende klassen van adel en bourgeoisie ten opzichte van wier maatschappelij ken invloed op kunst en leven zij stelling nemen; en zij doen het, als romantici, overal op individualistische
wijze; en het is altijd door woord of daad en bij hun sterkste figuren
door beide, dat zij direkt of indirekt, in den eersten of den derden
persoon sprekend, de uitnemendheid der individualiteit in haar isolement hun stille hulde bewijzen of openlijk verheerlijken. Zij komen
uit hetzelfde nest, Diderot en Rousseau, en zij hebben voor de kultureele
ontwikkeling een overeenkomstige beteekenis; maar wat Rousseau
scheidt van den ander en deze van de romantiek ligt besloten in het
woord waardoor Diderot zijn vriend van zich vervreemdde: ,,11 n'y a
que Ie méchant qui soit seul......1) In de dagen van"laJeuneFrance"
en van het jonge Holland zooals het zich - zelf zeer geisoleerd - in
Dekker verpersoonlijkt, was het voorzoover zij "opstonden tegen de
maatschappij," tegen die der bourgeoisie, hier de oudgevestigde, daar
de nieuwopgekomene. En hun individualisme heeft tot diepste wortel
een overwegend anti-burgerlijk sentiment.
Er schijnt een tegenspraak te heerschen tusschen dit individualisme
der romantici en hunne anti-burgerlijkheid. Omvat het begrip der
burgerlijkheid niet het individualisme-zelf? Beteekent niet de opkomst van het burgerlijk régime de afbraak der associatie-vormen in
de ekonomie; stelt het door zijn zegepraal niet scherper dan eenig
ander de individuen op zich zelf en tegen elkander in vijandigen wedijver? Inderdaad is het als dragers van de burgelij ke idee, dat zij als
individualisten zich stellen tegenover de oudere kunstvormen; dat zij
in de litteratuur zich pogen te ontslaan van allen dwang en reserve om
hun eigen persoonlijkheid tot gelding te brengen; dat zij de kunstwetten verwerpen en de modellen te gruizel slaan, die hen daarin belemmeren en slechts die persoonlij ke regels er kennen en volgen, die
hen veroorloven de bijzondere belangrijkheid of voortreffelijkheid
van het eigen ik in 't licht te stellen. Zij tornen op tegen de eeuwenoude traditie, h~t sterkst belichaamd in de pseudo-klassieke tragedie
met haar drie "eenheden" en handhaven het recht van hunne indiviI) Diderot. ,,Le Fils naturel", Acte IV, Scène IV.

342

MULTATULI EN ZIJN "VORSTENSCHOOL"

dueele inzichten en vindingen, zij het dan, hier in Frankrijk, niet in al
te onbescheiden mate en al spoedig onder het stellen van nieuwe regels
en het vormen van een andere "school." Tegenover de versleten cliché's der oude aesthetische gemeenschaps- en gezelligheidsvormen,
stellen zij de nieuwe, voorzien van hun mar kant-persoonlij ken stempel. Zij rebelleeren tegen de kunst waarop de toonaangevende klassen
van voorheen de hunne hebben gedrukt. Als litteratoren binden zij,
op den grondslag van het burgerlijke beginsel der individueele vrijheid den strijd aan tegen de hoogere genoegens van adel en koningsschap. Als kunstenaars zijn zij individualisten.
Maar zetten zij aldus de ekonomische en politieke revolutie der
bourgeoisie op hunne bijzondere burgerlij ke wijze voort in de geestelijke sfeer, zij plaatsen zich daarbij tevens tegenover de actueele
burgerij zelve. Hun individualisme is aan het hare vijandig als dat van
kunstenaars. Het onderscheidt zich in 't algemeen van het gewoonburgerlij ke zoowel in aard als in mate. Zij zijn niet alleen krachtiger
en trotscher, maar zij zijn tevens om hunne artistieke, aan altruïstische
faktoren verwante, met idealistische verweven eigenschappen, ándere
individualisten; en dit onderscheid tusschen het wezen van hun individualisme en dat van hunne "maatschappij" is het, wat hun nog
sterker hunne geisoleerdheid doet gevoelen en wat de pessimistische
grondtoon van hun litteratuur helpt verklaren. Wat zij na het napoleontische tijdperk in de maatschappij der Restauratie zien opkomen en,
na haar val, tijdens de regeering van den "burgerkoning" zich breed
zien maken, is het plat-egoistische individualisme der banaal-burgerlijke duitenplaterij en promotiejacht; het doortrekt de geheele samenleving, het tast ook den geruineerden adel aan en infekteert zelfs de
jeugd met zijn verdorrenden adem. Madame de Staël, in '13 uit haar
ballingschap teruggekeerd, voelt zich ontgoocheld, in haar geliefd
Parijs een zoo positieve, zakelijke en berekende jongelingschap terug
te vinden. "Rien de moins ressemblant à ce que nous étions en 1788
qu'un jeune Français de 1814" zegt Stendhal. "Nous étions sérnillants et ces messieurs sontpresque Anglais." 1) De "Comédie Humaine"
van Balzac beteekent een reusachtig requisitoir tegen de overwegende
rol die het geld speelt onder de Restauratie; en de politieke geschiedenis levert er de nadere, authentieke bewijzen voor. De moreele decadentie der bourgeoisie in dit opzicht is treffend getypeerd door de
I) Stendhal, Vie de Haydn, de Mozart et de Métastase", pag. 171.
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bekende tegenstelling tusschen de betrekkelijke "grandeur" van
César Birotteau, wiens herinneringen tot in het ancien régime reiken
en de absolute vulgariteit van zijn opvolger Crevel uit "La Cousine
Bette," in wien -zij het dan op romantisch-overdreven wijze - de
eerste periode van het burger koningschap verpersoonlijkt is. Na de
Juli-revolutie, wanneer de hoogere groepen de bourgeoisie het politieke heft in handen hebben genomen, is het hek van den dam, dat het
binnendringen van den burgerlijken geest beperkte en als aanvankelij ke reaktie daartegen trekken de romantici zich nog verder terug in de
verbeeldingswereld van het exotische en het verledene en aanvaarden
in het heden de invitaties van den adel, die in zijn behoefte aan bondgenooten voor het herstel van zijn verloren maatschappelij ke positie,
zijn salons in de faubourg Saint-Germain voor hen openstelt.
Het is uit een overeenkomstig gevoel van geringschatting en zelfs
van weerzin ten opzichte van de oude, toonaangevende burgerklasse,
dat Dekker tegenover zijn adellij ke verloofde getuigt dat zijn voor keur
voor de haagsche omgeving, die met de amsterdamsche handelsbourgoisie altijd op een gespannen voet heeft gestaan. Zij beteekent voor
hem een imaginaire betere wereld, waarin hij niet zeker is de intellektueele beschaving en de zedelij ke idealen aan te treffen, die hij mist in
de burgerij, maar waarin hij veronderstelt de baant;esjacht en het
commerciee1e gescharrel te zullen missen, dat hij in de omgeving zijner
herinnering en zijner wer kelij kheid verafschuwt. Juist omdat hij deze
wereld zoo weinig kent, valt het hem te gemakkelijke haar te phantaseeren naar zijn behoeften en het type harer leden te boetseeren naar
zijn eigen beeld. Zoo heeft hij de Napoleon-figuur gekneed en op overeenkomstige wijze spiegelt hij zich zacht aan zijn nog hooger geschat
voorbeeld, Rousseau, wiens "heerlijk werk: "Emile," hij al vroeg
blijkt gelezen te hebben; het is de "ongeschiktheid voor het dagelijksch leven" en de "uitsluitende bekwaamheid tot denken" waaruit
hij diens gelijkenis met zijn eigen persoonlijkheid constateert. In den
practischen zoowel als in den theoretischen individualist, in den romanticus met de pen en in dien met het zwaard belichaamt hij zijn ideaal van
persoonlijke grootheid - nog onbesloten of het door zijn woorden zal
zijn of door zijn daden, dat hij een "gelukkige wereld"zal"scheppen,"
maar hiervan zeker overtuigd, dat het er moeilijk een zal kunnen zijn
van menschen met minder dan twee namen.
Zijn bijzonder kenmerk onder de vele figuren waarin de romantici zich zelven verbeeld of waarin zij den geest van hunnen tijd ver-
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persoonlijkt hebben, blijft dat %ijn anti-burgerlijk individualisme een
altruïstisch doelwit %oekt of althans sociale bijbedoelingen koestert.
Men stelle hem, tot verscherping van de omtrekken %Ïjner persoonlijkheid tegenover den Julien Sorel uit "Le Rouge et Ie Noir" in wien
Stendhal het egoistische, a-moreele type heeft geteekend van de na
het napoleontische tijdperk %ich een carrière banende jongelingschap.
De arme hout%agerstelg heeft in %Ïjn jeugd %Ïekelijk-prikkelbare
standsgevoelens niet minder dan ons onbemiddelde kapiteins%oontje:
aan de tafel der dienstboden te moeten eten vervult hem met afgrij%en;
en hij put %Ïjn idealen uit deulfde bronnen, waaruit de jonge Dekker
%Ïjn dorstende eer%ucht laaft:
" ••••Cette horreur pour manger avec les domestiques n'était
pas naturelle à Julien; il eut fait pour arriver à la fortune, des
choses bien autrement pénibles. 11 puïsait cette répugnance
dans les "Confessions" de Rousseau. C'était Ie seullivre á
l'aide duquel son imagination se figurait Ie monde. Le recueil
des bulletins de la grande armée et Ie "Mémorial de SainteHélène" complétaient son COran .....•
Hij %oekt njn begeerte naar een hooge positie te vervullen door
middel van het priesterschap, dat in Frankrijk de beste weg was om
carrière te maken, %ooals het domineesberoep in Holland.
" •••• Tout à coup Julien cessa de parIer de Napoleon; il
annonça Ie projet de se faire prêtre, et on Ie vit constamment
dans la scie de son père, occupé á apprendre par coeur une
bible latine.... Qui eut pu deviner que cette figure de jeune
fille cachait la résolution inébranlable de s'exposer à mille
morts plut6t que de ne pas faire fortuna"
Wanneer hij, na %Ïch in adellijke kringen te hebben genesteld, met
geringschattend voorbijgaan van een gtmakkelijk bereikbaar burgerlijk bestaan, eindelijk de groote carrière voor %Ïch %Ïet geopend, doodt
hij de vrouw die hij liefheeft, maar door wier toedoen ze plotseling
weer voor hem afgesloten wordt; en wij hooren hem voor de burgerlijke jury de woorden spreken, die de sleutel %Ïjn voor het begrip der
maatschappelij ke situatie, waarin de nieuwe romantiek Zich afspeelt.
" ••••Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votte
classe, vous voye% en moi un paysan qui s'est révolté contte la
bassese de la fortune •••• J'ai mérité la mort, messieurs les
jurés. Maïs quand je serais moins coupable, je vois des
hommes qui sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de
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pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette
dasse de jeunes gens qui, nés dans une dasse inférieure et en
quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont Ie bonheur de se
procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que
l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime,
messieurs, et i1 sera puni avec d'autant plus de sévérité, que
dans Ie fait je ne puis point jugé par mes pairs .... "
In dezelfde sfeer van den geantecipeerden, vooralsnog in persoonlijk-geisoleerden trant gevoerden klassenstrijd tusschen kleine en groote
burgerij, maar aan den tegengestelden van dezen egoistischenkant
staat de jonge Dekker met zijn even teugellooze eerzucht en zijn gelijkelijkonverschrokkenindividualisme. Beide figuren kenmerken zich
door een trek van grootheid en hunne persoonlijkheden raken elkander door "het misdadige" dat de een bedrijft en dat de ander althans
zich durft phantaseeren: "groot misschien edel." Zij pogen boven
de "atmosphère empestée par de petits intérets d'argent" hunner omgeving uit te komen en nemen reikhalzend hun vlucht naar hoogere
maatschappelijke regionen, de een zijn talent door dissimulatie aanvullend, de ander in den vervolge trachtend het door oprechtheid te
adelen. Hun beider springplank is het kleinburgerlijke standsgevoel.
En het napoleontische standbeeld, dat de jonge Dekker te Natal
voor zich opricht en waarop hij tot zijn verhooging gaat zitten, heeft
zijn voetstuk op den Haarlemmerdijk. -

J. SAKS.

LITERATUUR.
JO VAN AMMERs-KÜLLER,Maskerade.

Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's UitgeversMy, 1919.

Dat de menschen in het maatschappelijk verkeer "maskers" dragen, is een
geenszins nieuwe wijsheid. We hebben die nog kort geleden met eenigen nadruk
hooren verkondigen; door den heer Fabricius - was het niet in"Vnske"?-;
een auteur die, welke waardevolle qualiteiten als tooneelschrijver hij ook nu en
dan moge toonen, toch geenszins een man bleek van verfijnde psychologie••••
Mevrouw van Ammers-Küller nu demonstreert overtuigend - voor wie dit
nog niet wisten, - dat zulke oude wijsheid, mits persoonlijk opnieuw ontdekt, en
in eigen were1dvizie levend gemaakt, inhoud kan zijn van een boeiend en
belangwekkend kunstwerk.
Want dat durf ik baar ,,Maskerade" te noemen; ondanks het ééne groote bezwaar dat ik tegen dezen roman heb; een bezwaar dat de COIDpozitie van het werk
betreft.
De roman bestaat uit drie "boeken"; en het eerste van die drie, de eerste vijf
hoofdstukken bevattend, is in één woord voortreflijk. Het is een harmonisch gebouwd verbaal, met een Delftsch - dat staat er niet uitdrukkelijk bij, maar het
blijkt uit verschillende détails - professorengezin als middelpunt; een eigenaardig, maar geenszins onwaarschijnlijk professorengezin; met een verstrooiden,
evenwel door 'n pikant grapje nog wel tot de werkelijkheid terug te brengen
vader; een statige, verwoed zuinige, maar voor een "goed" huwelijk van baar
dochters alles, zelfs baar zuinigheid, opzij zettende moeder; twee dochters, van
wie de jongste Tine, de heldin van het verbaal is; en een jonger broertje. Al deze
menschen zijn met zeer scherpe en geestig-Ievensware karakteristiek geteekend.
We zijn in de voorbereiding van de lustrumviering; dan in de maskeradeweek
zelf. Mevrouw van Ammers-Küller mag het eigenaardig spraakgebruik, dat voor
deze costumeeringsfeesten de benaming "maskerade" handhaafde - al is hierbij
van maskers geen sprake - dankbaar zijn; dit verschafte baar de mogelijkheid
van een symbolischen titel, die - althans in het eerste boek van de drie - een
duhbele beteekenis heeft.
Wat de symbolische van die twee beteekenissen aangaat, het is vooral in de
verhouding der geslachten - ZOO dan al niet alléén daar - dat de schrijfster het
gemaskerd-leven der menschen heeft getroffen. De schrijfster; én: Tine, die
veelszins baar porte-parole is. Tine is een temperamentvol jong kind, dat voor de
liefde schijnt geboren. Maar dat bij - we mogen zeggen: door - die gemoedsgesteldheid een helderen, critischen blik heeft op al wat zich in bare omgeving op
het gebied van liefde en huwelijk vertoont. Zij doorziet moeders huwelijksmarkt;

LITERATUUR

347

en hoe haar oudere zuster Hanny, waarlijk, en hévig, verliefd geworden op de
goede partij Frits van Warmelo, slachtoffer wordt van zijn wreed en charmant
spel. Zij voelt achter de rij hoffelijke gezichten van de studenten, op Ma's diplomatiek dinertje genood, de woeling van donkere begeerten, die ze elders uitvieren, in banaler maar volkomener pret. Met een vriendinnetje uit min selecte
omgeving in een stoomdraaimolen verz'eild, heeft ze eens iets van die pret gezien.
Die aanblik heeft haar aangegrepen, is haar een obsessie geworden; het besef
daar opgedaan, èn het onwaarachtig spel dat ze in haar eigen kring met de liefde
ziet spelen, hebben een aarzeling en een angst in haar gevoelens gebracht, die
haar noodlottig moeten worden. Wanneer de als zij eenzame, de sterke, maar
weinig wereldwijze jonge man die voor haar geschapen schijnt, haar van zijn liefde
heeft gesproken; als zij samen opgaan in vervoeringen -maar bij die vervoering een
oogenblik zijn zinnelijk begeren bovenkomt,-danschrikt zij nerveus terug, dit
niet meevoelend, en het, onder invloed van haar indrukken van vroeger, misduidend. Dit is voor haar iets léélijks; het is "dat wat ze willen van die meiden".Ze vlucht. En die vlucht is een breuk, onherstelbaar. Tine's leven is de schoone
harmonische vervulling misgeloopen; het wordt nu één onvoldaanheid; een min
of meer onwillekeurig zich forceeren: een engagement met een aesthetischen
maar onbevalligen leeraar; een huwelijk met een goeden besten jongen, die haar
een rustig thuis en lieve kinderen kan verschaffen. En dan komt, na jaren, nog
één ontmoeting met dien andere, haar eerste, groote, éenige liefde.
Dit is de inhoud van het boek; en het levensgevoel in dit gebeuren gesymbolizeerd, wordt tot ons gebracht met gloed van overtuiging en metbelangrijke
kracht van kunst. Die gloed zit vooral in de beschrijving van Tine's liefde-sensaties, waartegen dan al het mercantiel-maatschappelijk gedoe afsteekt als de vale
schijnsels van dorpsvensters voor een vurigen avondhemel. Dit wel is de grootste
waarde van dit boek, dat het gevoel, waardoor het werd geïnspireerd, zoo machtig en zoo ook-den-Iezer vervoerend wordt weergegeven. Zooals sommigen voor
de kunst, zoo !l;ijn ook sommige menschen voor de liefde geboren. Wij vóé1en dat
Tine éen van die uitverkorenen is; een uitverkorene die, als zoodanig, in de
wereld lijden moet.
Voor dien gloed staan scherp, sober van rake lijn, de verschillende personnages;
het fijn-Ievensware, verdoken geleerden-type van professor Ravensberg;destatige,
gave, met alle diverse levenswaarden - zilveren vorken en huwelij k,nog uit te stoomen handschoenen en liefde- gelij kelij k rustig wer kende Ma. - Pleit het voor mijn
verwording, dat ik zulke Ma's in leven en litteratuur zoo dolgraag in actie zie? En dan hebt ge Hanny, en de studenten, en 't spichtig belle kind, en den met ZOO
fijne waarneming gegeven Heloma, den aesthetischen leeraar; onvermoeid aesthetisch, maar ook "leeraar" altijd; nooit caricatuur, en nooit beminnelijk. En niet de
menschen alleen, ook de omgevingen zijn zoo stemming-rijk; vol van den charme
dien oude huizen en groote tuinen bewaarden in onze herinnering. Ook de kinderen, Hanny's Teddy, en later Tine's eigen kroost, zijn uitstekend gezien. En de familie van haar man •.•• ten deele Ten deele. -En nu voel ik mij zwenken naar de zijde van het "bezwaar.'
Dat bezwaar geldt vooral de compozitie; of liever: de gebreken in deze. Zooals ik
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reeds aangaf, is de opzet in het eersteboekvoortreflijk. Daar is Tine,zijhetdatzij
een de vizie beheerschende hoofdpersoon is, toch harmonisch deel gebleven in het
levenscomplex. Over dat geheele complex heen waart de geest van de schrijfster,
en kiest zij ook al Tine nu en dan voor beschouwingen die we als lyrisch voelen,
Tine als personnage blijft toch wezenlijk deel van de geziene wereld; en is als
zoodanig ook waarlijk over-zien. Onmiddellijk na het eerst boek verandert dit.
Hetschoonezelfbedwang-door-verlangen-naar-harmonie valt van de schrijfster af;
niet langer wordt een bepaalde levenskring zuiver en van-hoog waargenomen; de
"bijpersonen" worden verwaarloosd; er wordt al-maar van Tine verteld; en dat
met een zekere koortsige haast, als van iemand die nog zoo véél te vertellen heeft.
Nog wel vele op-zich-zelf voortreflijke momenten - de avond in het huis van
Heloma's zuster te Nunspeet; Tine's gesprek met zijn zwager, om iets te noemen
- ; maar die los aaneengerijd,zoodat we soms, aan een nieuw paragraafje begon..
nen, plots bevreemd merken, dat er sedert de vorige paragraaf eenige weken verloopen zijn (blz. 365). En bij dat alles een ietwat slordig aandoende verwaarloozing van Tine's uiterlijke omstandigheden; ze blijkt bij voorbeeld ineensambtenaar te zijn; - we nemen daar met eenige verbaasde belangstelling kennis van.
Niet meer "van-hoog" waargenomen is Tine, zei ik. Inderdaad; haar soms
wel bedenktlijk onevenwichtige uitingen (blz. 433) worden, zonder eelt
nuance van "beschouwing", door de schrijfster als-met-instemming verteld - .
Er is "jacht" in dit tweede deel; een jacht telkens ingehouden om weer met
prachtige suggestie een der schrijfster dierbaar moment tot zijn recht te laten
komen; maar dan weer de auteur aangrijpend en haar de hooge kunstenaarsrust
ontnemend-. Wat ook in de taal blijkt; het verhaal van zijn jeugd, dat de aan 't
slot weergevonden vriend doet, heeft enkele bedenkelijk boekige w~ndingea.
En, vragen we aan 't eind van het boek, - hoe is het met vader Ravensberg,
en wat is 't verloop van de Hongaarsche f1irtpartij waarop Hanny's mariage-deraison scbipbreukn' En die Teddy, Hanny's kind, - mocht de schrijfster, na
Tine's - ietwat dweepzieke - verteedering voor dit aardige ventje volstaan
met.. te vertellen, dat bij tot een gluiperigen bleekneus is opgegroeid\' - Het doet
aan als een ietwat zure opmerking: ook met dien liep 't natuurlijk weer misI ....
Ziedaar mijn bezwaren, die eigenlijk één bezwaar zijn. Ik zou er nog éen aan
kunnen toevoegen - in het bewustzijn dat dit zeker niet algemeen zal worden
meegevoeld: een bezwaar tegen de beperktheid van de levensvizie der schrijfster.
Deze roman is een klacht om gemiste liefde; gemist geluk; "die groote, geweldige
dingen," waarmee de kleine menschenwereld zulk een "ijdel spel" drijft (blz.
422). Het zijn voor den geest die dezen roman bezielt, de groote, de geweldige
dingen; die dan feitelijk identiek worden gezien. Zelfs een verschiet naar regionen
waarin geluk, geluk om bevrediging van deze, de aardsche, liefde als een mindere
waarde wordt beseft, ontbreekt. Met andere woorden: alle religieus gevoel ontbreekt.
Men zal mij verwijten, dat een dergelijke opmerking niet tot de kunstcritiek
behoort; dat de beelding van een vizie, vanuit welken gezichtshoek ook waargenomen, "moet" worden beoordeeld naar de mindere of meerdere perfectie, waarmee ze als zoodanig is geslaagd. Die taak wilde ik vervullen, - zonder nochtans
deze opmerking achter te houden. Zooals ik, wanneer iemand mij het schoon uit-
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zicht toont dat men heeft vanuit zijn dakraam, de vrijheidameen te hebben om,
met waardeering daarvan, te wijzen op het nog wijder, nog grootscher, nog meer
saamvattend overzicht, dat men van den toren genieten kan.
Dit mag niet mijn laatste woord zijn. Dát moge getuigen van dankbare waardeering; voor het vele scherp geobserveerde en suggestief beschreven leven, waarvan dit groote werk van levensliefde vol is. In beheersching van de taal ging de
knappe schrijfster sedert haar vorige werken verbazingwekkend vooruit; dit is
de echte zwierig-lenige en sterke taal van een ras-auteur. Het gave geen pas
hieraan een schoolfrikkige bespreking van enkele stijlslordigheidjes toe te voegen
(blz. 44, 53, 61, 409); de schrijfster zou ze ongetwijfeld met een ironischen
glimlach erkennen; en ze mogelijk wel, mogelijk niet, de moeite der verbetering
waardig keuren; wat dan ook zeker uiterst weinig tot de groote beteekenis van
haar boek zou afdoen. Maar één eigenwijs vraagje kan ik toch niet achterhouden:
hoe is het mogelij k dat iemand, die op een zoo goeden voet met de muzen staat,
J. L. WALeH
zich in haar aantal vertelt (blz. 17f)?

BUITENLANDSCHE LITERATUUR.
ROLAND DORGBLis,

La CroÎJC de ooi!. Paris,

A. Michel.
Alweer een oorlogsboek, maar gelukkig een der beste! Daar het tot een genre
behoort dat door de gelijkenis van het onderwerp tot vergelijken aanzet, zal ik er
ter verduidelijking, bijvoegen dat het, volgens Inijne meeDing, ver Le Ferz van
Barbusse overtreft, La IM des Martyrs van Duhamel in waarde evenaart, maar
dat het nochtans niet reikt tot de hoogte van La ReUw van Jérome en Jean
Tharaud.
Het boek van Dorgelès behandelt hetzelfde onderwerp als Le Fe u. De escouade
waarvan Barbusse de lotgevallen verhaalt en het regiment dat Dorgelès ons
voorstelt, zijn beide gefigureerd door eenige typische personnages. De figuren
van Dorgelès zijn echter niet gekozen met de partijtigheid van Barbusse, die
schijnbaar een realist is, maar in werkelijkheid een romanticus, en, zooaJs alle
romantici, de wereld en de menschen van uit zijn egoistisch, zeer begrensd
standpunt bekijkt en (wat erger is) beoordeelt. De personen uit La CroÎJC de
zijn heel gewone menschen en vormen een meer volledig beeld van wat een
regiment fransche soldaten moet zijn geweest in den grooten oorlog. Zij doen,
ZOO daartoe nog eenig bewijs noodig ware, nog beter de tekortkoIningen uitschijnen van Barbusse, die den franschen geest meende te moeten verloochenen
voor een vaag-humanitaire ideologie. Eeuwige en nog ZOO vaak voorkomende
verwarring van den humanitair met den humanist!
Elk hoofdstuk van.Les CroÎJC de
is een verhaal, waarin weliswaar dezelfde
personen optreden, maar dat geheel onafhankelijk is van de andere verhalen.
De toon derzelve gaat van den meest uitbundigen lach tot den diepst tragischen
kreet, getrouwe echo dus-van het leven. Evenzeer als degene zich vergissen, die

ooi!

ooi!

35°

BUlTENLANDSCHE LITERATUUR

zouden beweren da het leven in de loopgraven een vroolijk bestaan was, vergissen zich ook degene die ons willen. doen gelooven dat elke soldaat tot ter
dood was gepijnigd door de sombere tragiek van elk oogenblik dezer eindelooze
jaren. Zij vergeten dat het menschelijk hart bij machte is om zich na het ergste
lijden geheel en al over te geven aan de meest wilde vreugde en dat die eigenschap
zich in den oorlog op haast abnormale wijze heeft ontwikkeld. De soldaat,
wien, na den vreeselijken aanval waarin hij zoovele makkers heeft zien vallen,
voor enkele uren de vrijheid wordt gegeven, spoedt zich naar wat overblijft van
het stukgeschoten dorp, om er te drinken en te dansen - te leven en te vergeten. Het was eene exasperatie van alle levensenergieën. Niemand heeft dit zoo
goed gezien en zoo juist weergegeven als Dorgelès in zijn Croix de bois.
Hij is een realist, maar in den meest gunstigen zin van dit zoo vaak in ongunstigen zin gebruikte woord. Uit de gebeurtenissen heeft hij niet bij voorkeur
diegene gekozen, die in het voordeel pleiten eener vooropgezette idee. De lezer
die zich genoopt gevoelt uit elk boek dat hij leest een besluit te trekken, ten voorof ten nadeeIe zijner persoonlijke overtuiging, staat hier voor een lastig probleem. Dit wil niet zeggen dat Dorgelès als onpartijdige getuige een min of
meer literair-verdienstelijk relaas heeft opgemaakt van het vreeselijke schouwspel. Neen, in dien zin is hij geen realist; impassibiliteit is hem geheel vreemd.
Met hart en ziel heeft hij de ontzaglijke gebeurtenissen meegeleefd en meegeleden. Maar hij heeft deze niet eenzijdig bekeken, noch om wille van een
persoonlijk ideaal misvormd. Aan deze waarheidsliefde ontleent dit boek zijne
overtuigende kracht als getuigenis.
Als kunstenaar heeft Dorgelès zekere détails weten te groepeeren tot een
schoon geheel en zijn Croix de bois vertoonen een grooter streven naar synthese
en compositie dan de meeste oorlogsboeken die tot dusver het licht zagen. Van
alle oorlogsboeken is het zijne wellicht datgene wat de tijdgenooten het diepst
ontroeren zal. Maar zal het ook in dezelfde mate het nageslacht ontroeren?
Ik durf het betwijfelen. Ondanks zijne groote hoedanigheden mist het daarvoor
de bezonkenheid die b.v. La Relève van J. en J. Tharaud kenmer kt, die zeldzame
gave, die van elke gebeurtenis den verborgen geest raadt en de blijvende ontroering ervan voor altijd gevangen houdt in enkele bladzijden.

MARCEL PRoUST, A l'Ombre des jeuneslilles
enfleur. Editions de la Nouvelle Revue
française. Paris 1919. 2 vol.
A l'Ombre desjeuneslilles en fleur, dat den Goncourt-prijs ontving, (Les croix
de bois van Dorgelès behaalde een drietal stemmen) is een merkwaardig werk.
In de eerste plaats wegens zijn eigenaardige vorm. Het is een vervolg op Du coté
de CMZ Swann, dat in '1913 verscheen, en beide werken zullen nog door drie
andere worden gevolgd onder den algemeenen en mooien titel: A la recMrche
du temps perdu. Als de nog te verschijnen boeken even omvangrijk zijn als
beide eerste, die elk uit twee deelen met zwaarbedrukte pagina's bestaan,
dan zullen zij bij elkaar een werk vormen dat, in den normalen omvang der
fransche uitgaven, niet minder dan vijftien boekdeelen beslaat. Het is veel.
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Deze boekwerken bevatten de jeugdherinneringen van een gewoon lid der
maatschappij, eene soort Mémoires ~nder historische personnages. Benige
critici hebben dan ook, naar aanleiding van het boek van Marcel Proust, de
mémoires van Saint-Simon geciteerd, die, ~ niet uitsluitend, dan toch voor
een groot deel, hare belangrijkheid aan de voorgestelde personen hebben te
danken, ofschoon zij een der belangrijkste documenten blijven voor de kennis
van de menschelijke natuur in het algemeen.
Trachten wij in de eerste plaats het doel van den schrijver goed te vatten. Het
is nieuw, maar niet ingewikkeld. De algemeene titel geeft het aan: A la recherche
du temps perdu. De schrijver is neergedaald in de diepste verborgenheden van
zijn geheugen en heeft daaruit opgediept alles wat hij vinden kon. En hij stelt
zich niet tevreden met het vermelden der feiten; hun oorsprong, hunne ontwikkeling, hun invloed worden door hem op de meest minutieuze wijze geanalyseerd. En hij is dikwerf de zeer diepzinnige commentator zijner gevoelens.
Hij is als het ware een gewetensvolle geleerde die ~rgvuldig, zonder eenige
hartstocht of vooringenomenheid, alle feiten, die hij vermag te ontdekken, uit
de vergetelheid naar boven haalt en ze met liefde beschouwt, ~nder eenige
aandacht te schenken aan hun respectievelijk belang en hunne waarde. Niets
wijst er op dat hij zijne ontdekkingen rangschikt volgens een vooraf opgemaakt
plan, noch ze wenscht te gebruiken voor het opbouwen eener ingebeelde harmonie. Geen werk gaf mij ooit zoo sterk den indruk geschreven te zijn buiten
alle literaire bekommernis; geen schrijver volgde ooit eene methode die zoozeer
geleek op die der zuivere wetenschap.
Niet alleen zoekt M. Proust niet naar mooie beelden of schilderachtige uitdrukkingen en bij~ndere schoonheid van den vorm, maar zelfs de harmonie
van den volzin schijnt hij te versmaden. Hij gebruikt bij voorkeur lange
ingewikkelde volzinnen, en daar hij zich niet erg om den streng-Iogischen bouw
ervan bekommert, is de lezing van het boek op vele plaatsen zeer vermoeiend.
Ik geloof dat vele zullen beweren dat hij geen goed stylist is. Dit is hij inderdaad niet, wanneer men aan het woord stijl de beteekenis geeft die de literaire
estheten, van het einde der XIXe eeuw er aan hechtten. Maar het waren
dezelfde estheten, die beweerden dat Stendhal en Balzac geen goede stylisten
waren. De meeniJ1g der hedendaagsche critiek daaromtrent heeft zich wel
eenigszins gewijzigd en bij het beoordeelen van een boek vraagt men zich thans
weer in de eerste plaats af of de schrijver werkelijk iets te zeggen had en of hij
bij machte is geweest zijne gedachten of verbeeldingen zoo duidelijk mogelijk
uit te drukken. Dat de heer Proust iets te zeggen heeft en meestal- ~ niet
altijd - zeer belangrijke dingen, zal wel niemand die zijn boek ter hand neemt
betwisten, al mag men ook de vraag of hij het steeds in den meest eenvoudigen
vorm deed, ontkennend beantwoorden. Want, hij moge dan geen woordkunstenaar zijn in de verouderde beteekenis van het woord, het zou mij
geenszins verwonderen ~ de schijnbaar nonchalante vorm van dezen auteur
in werkelijkheid zeer bewerkt ware. Zijne zeer curieuze aanteekeningen over
den stijl van Flaubert (verschenen in het Januari-nummer van La Nouvelle
Revue française) stemmen daaromtrent tot nadenken.
Maar de schijn is tegen hem. In zijne lange zinnen stapelt hij moedwillig de
moeilijkheden op zijn eigen weg; men ziet hem echter nooit struikelen en men
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vraagt zich af of deze hinderpalen niet werden aangebracht, alleen opdat wij
getuige zouden zijn van des schrijvers overwinning.
Hetzelfde geldt voor de compositie. Niets in het werk van Proust toont aan
dat hij, wat de belangrijkheid aangaat, eenig verschil maakt tusschen de voorgestelde feiten en personen. Dezen arbeid laat hij aan den lezer over. Hij zegt
wat hij te zeggen heeft (en hij zegt vee!!) en bekommert er zich als het ware niet
verder om. Zijne taak beschouwt hij als geëindigd. De werkelijke waarde van
dit werk zullen wij dus moeten toetsen aan de waarde der gedachten en der
gevoelens. De meest treffende hoedanigheid van A I'Ombre des Je unes filles en
fle ur is de diepte en het eigenaardig accent van het psychologisch inzicht. De
onderzoekingen van den heer Proust, die, ik herhaal het, zuiver wetenschappelijk lijken, strekken zich zeer ver uit op dit gebied, en het is onbetwistbaar dat
hij meermalen terreinen betreedt die de zoogenaamde psychologen als onbelangrij k
lieten liggen. Hij is dan ook een der zeldzame hedendaagsche schrijvers die tot
de kleine familie behooren van Stendhal, wien men reedszooveleongewenschte
familieleden heeft opgedrongen.
De juistheid en de kracht van zijn psychologisch inzicht komen het best naar
voren in die reeks meesterlijk geschetste portretten, die zoowat over het heele
boek verspreid zijn. Het zijn meer dan meesterlijke portretten van bepaalde
personen. Het zijn algemeen-menschelijke karakters. Zoo teekent hij niet een
diplomaat of een jood; maar de diplomaat, de jood. Hij volgt het eeuwige,
eenvoudige voorschrift der klassieken.
Deze werkelijk zeer groote gave zou op zichzelve voldoende zijn om A l'Ombre
des Je u nes filks en fleur tot een belangrijk boek te maken. Maar er zijn er nog
eenige andere. Het werk van M. Proust is dan ook meer dan belangrijk; het heeft
ongetwijfeld eene schoone toekomst.
JAN VAN NIlLEN.
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Blijspel in één bedrijf
door MARCELLUS EMANTS.
Personen:
HERMINE, barones van Weenstra, weduwe van Baron van Rijckloff
tot Genemuiden, 44 jaar.
HENRI, haar zoon, 22 jaar.
CLARA, haar dochter, 20 jaar.
EDSARD, haar broeder, 46 jaar.
JONKHEER DE GRAVE, 46 jaar.
MEvRouw ESTHER DE GRAVE-ABRAMS, 42 jaar. *)
JUDITH, haar dochter *), 23 jaar.
EVA, haar tweede dochter *), 18 jaar.
GEERTJE, bediende bij Edsard, 23 jaar.
WILLEM, bediende bij Edsard, 58 jaar.
MEVROUW DUMOULlN, 45 jaar.
GRAAF VAN DEN BORGEN, ambtenaar aan Buitenlandse Zaken, 4B jaar.
MEVROUW VAN DEN BORGEN, 43 jaar.
AMÉLlE VAN CORTGENE, hofdame van de koningin, 29 jaar.
JONKHEER MR. DUlJN, 25 jaar.
Het stuk speelt in den Haag in het begin van Januarie.

Het toneel stelt een deftig, maar ouderwets gemeubeld vertrek voor.
Meubelen van verschillende stijlen; alle kleuren eijn door de tijd vervaald. Geen achterdeur, maar twee zijdeuren. Links een open haardvuur onder een wit marmeren schoorsteenmantel, waarop een pendule
en kandelabers staan. In de achterwand een of twee vensters. Daarnaast
een paar familieportretten van omstreeks 183°. Tegen een ander vak
hangt een schilderst uk, dat een kasteel in een Utrechts landschap voorstelt. Een teetafel; veel stoelen.
*) Het Joodse mag nergens tot karikatuur worden. Judith moet het duide1ikst
het Joodse tiepe vertonen; Esther minder; Eva zo goed als niet.
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TONEEL

I.

GEERTJE, WILLEM, (later Hermine).
GEERTJE. Ziezo. Ga jij nou maar heen en trek je livrei aan. Korte
broek, hoor! Je kent mevrouw. De winkelhaak is ommers gestopt?
WILLEM. Allang en fijn ook. Maar •••• kaal begint ie te worden ••••
nou •••• as meneer Edsard z'en kruin.
GEERTJE. Zeg jij me 's wat hier niet kaal wordt.
WILLEM. Ja, sinds meneer z'en zuster in huis heeft genomen, zit 'et
er niet meer an •••• O! (schichtig rechts af als hij Hermine van links ziet

opkomen).
HERMINE (in ontvangtoilet). Ben je met alles klaar, Geertje? Stof
afgenomen •••• de haard aan •••• stoelen geschikt •••• de teetafel in orde?
GEERTJE. Willem hoeft alleen nog de spiritus onder de waterketel
an te steken.
HERMINE. Is Willem z·en •••• z'en pantalon gerepareerd?
GEERTJE. 0, allang, mevrouw.
HERMINE. Op m'en jour de mensen aan te dienen in een lange ••••
lange •••• broek •••• ik wist verleden week waarlik niet wat ik zag.
GEERTJE. Mevrouw heeft me dus niet meer nodig?
HERMINE (Nog eens om zich heen ziende). e ••. Neen. (Geertje buigt en
wil rechts heengaan, maar bij de deur vindt zij fets op een stoel en

keert daar mee terug).
GEERTJE. 0, ja. De freule heeft gisteren avond haar beurs en haar
sleutels hier laten liggen. (zij geeft een en ander aan Hermine).
HERMINE. Al weer! Dank je. (voor zich zelve) 0, die laksheid! (tot
Geertje) Is de freule al opgestaan?
GEERTJE. Zowat een half uur geleden heeft de freule gebeld voor
haar ontbijt.
HERMINE. En nu is 't kwart voor drieën. (terwijl Geertje heengaat,
beurs en sleutels neerleggend, voor zich zelve). Net haar vader •••• als
twee droppelen water.
TONEEL 2.

HERMINE, EDSARD, later GEERTJE.

(Nadat Hermine zeer ontstemd een paar maal heen en weer heeft geloopen, verschijnt EDSARD in rijkostuum, karwats in de' hand, il1 de
de ur rechts).
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EDSARD. Morgen .... Aan tt wandelen?
HERMINE. (steeds heen en weer wandelend) Je weet, Edsard, als ik
ijsbeer, erger ik me.
EDSARD (schouderophalend en altijd ietwat saai-leuk en eentonig
sprekend). Ijsbeer dan niet.
HERMINE. Jij hebt goed spreken; jij weet niet wat kinderen-hebben
betekent.
EDSARD. Goddank! (hij schelt).
HERMINE. Wou je iets?
EDSARD. Sherry.
HERMINE (plaats nemend bij EDSARD, die is gaan zitten). Je komt
zo vroeg fhuis. Niet prettig gereden?
EDSARD. De schimmel wordt oud.
HERMINE (zuchtend). Wie wordt er jong?
EDSARD (tot Geertje, die rechts verschijnt). Sherry. En de koeranten.
GEERTJE (hem een paar koeranten gevend). Hier zijn de koeranten,
meneer. De Sherry staat al in uw kamer.
EDSARD. 0 •••• Hier brengen. (Geertje af; hij opent een koerant).
Nog geen vrede?
HERMINE. Ik weet er niets van. Maar wat kart mij die oorlog schelen? Wij staan er immers buiten. Ik maak me veel erger bezorgd over
de toekomst van mten kinderen.
EDSARD. Jij weet niet wat geldzorgen-hebben betekent.
HERMINE. Dat komt allemaal later terecht. Gelukkig is Henri nu
eindelik op de Akademie; maar hoe een jonge man van zijn stand ••••
zijn intelligentie •••• zijn voorkomen aan die angstvalligheid, die futteloosheid komt•••• mij is tt een raadsel.
EDSARD (verdiept in het lezen) Zenuwen.
HERMINE. Ach, zenuwen •••• Henri mankeert immers nooit wat. Ik
zeg je, dat ik mijn eigen kinderen niet meer begrijp.Verlegen kan je de
jongen niet noemen en toch is hij menseschuw. Onder kennissen •••• in
besloten kring kan hij heel aardig •••• zelfs scherp genoeg zijn; maar ••••
EDSARD. Een hoge toon ... ja.
HERMINE. Maar voor het publieke leven is hij .... als een wezel. En
Clara .... dat kind is nu letterlik tot niets te krijgen! Al wat ernstig is,
vindt ze malligheid en al wat anderen amuzeert, verveelt haar. Wat
willen die kinderen dan toch? Wat verwachten, wat hopen ze?
EDSARD (haar met een handbeweging het zwijgen opleggend). Hermine, je kent onze afspraak. Dat zijn mijn zaken niet.
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Goed; maar ik wil toch mijn gemoed wel eens luchten en
jij kon me wel eens raad geven. Begrijp je niet. dat••••
EDSARD (als Geertje met de Sherry terug is gekomen) La servante.
(Geertje zet ·de karaf en een glas op een blad voor Edsard neer).
HERMlNE (van toon veranderend). Je weet, dat ik m'en jour heb.
EDSARD. Daar kom ik juist vroeger voor t'huis. (hij schenkt zich in
en drinkt).
HERMINE (verwonderd). Wou je van daag mee ontvangen?
EDSARD. God beware mei Ik wil je alleen waarschuwen. Je krijgt
misschien een be~ek, waar je niet op rekent.
HERMlNE. Zo. Van wie?
EDSARD. De Grave.
HERMINE. 0, dat vind ik heel aardig. Wil hij dus weer onder mensen
komen?
EDSARD. Met z'en vrouw.
HERMINE (verschrikt). De Jodin •••• die Esther?
EDSARD. En haar dochters.
HERMINE (verwonderd en geërgerd). Edsard, je meent 'et niet!
EDSARD. Maak ik ooit grappen? Ze heeft me gevraagd, of jij haar
~udt willen ontvangen.
HERMINE. Ken jij dat schepsel dan? Maak je haar vizites?
EDSARD. Wanneer ik bij de Grave op z'en kantoor ben, kan ik dan
z'en vrouw negeren als ze binnenkomt?
HERMINE. Neen; maar daarom behoefde je niet dadelik ja te zeggen
op ~'n ongehoorde brutaliteit. Er bestaan nog preteksten.
EDSARD. Je vergeet, dat de Grave •••• al heeft ie zich dan ook sinds
zijn huwelik uit de wereld teruggetrokken •••• een van mijn oudste
vrienden is.
HERMlNE. Jij vergeet wat een Jodin mij heeft aangedaan.
EDSARD. Toch niet Esther.
HERMlNE. Voor mij vertegenwoordigt iedere Jodin het hele ras.
EDSARD. Esther is een beschaafde vrouw•••• heel goed opgevoed ••••
weinig Semities van uiterlik ••••
HERMINE. Maar een Jodin.
EDSARD. Ze is een uitstekende huisvrouw, een liefdevolle moeder ••••
HERMINE. Maar een Jodin.
EDSARD. Ze maakt de Grave heel gelukkig en ik kan niet ontkennen, dat ze iets innemends heeft.
HERMlNE. Voor een Jodin.
HERMINE.
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EDSARD. Die Protestants is gedoopt.
HERMlNE. Maar blijft•••• een Jodin.
EDSARD. Zij blijft 'et en wij •••• worden 't.
HERMINE. Maar Edsard!
EDSARD. De Joden passen zich uiterlik aan; wij doen 't innerlik.
HERMINE. Ik niet.
EDSARD. Jij bent niet up to date.
HERMINE. Dat begeer ik ook niet te worden. Veel liever ben ik een
mens van de verleden en misschien van de komende tijd.
EDSARD. De komende ••• (hij schenkt zich in) is de tijd van het kanalje.
HERMINE. Dan beware God mijn kinderen!
EDSARD. Die zullen zich even goed aanpassen als wij nu. Wat moet •••
moet.
HERMINE. Me aanpassen bij de Joden •••• nooit! Revanche nemen ••••
ja, dat graag! Trouwens •••• al heb jij ja gezegd, ik neem nog niet aan,
dat mevrouw Esther de Grave, geboren Abrams, ex-mevrouw Diamant en ex-maitresse van Jonkheer de Grave met haar half Joodse,
half Kristelike dochters ••••
EDSARD. Judith is van Diamant, Eva van de Grave.
HERMINE. Maar heet Diamant.
EDSARD. Gaat niet naar de Sy~goge.
HERMINE. Des te erger. Ik neem niet aan, dat dit zaadje't wagen ui
mijn drempel.. ••
EDSARD. Mijn drempel.
HERMlNE. Onze drempel te overschrijden.
EDSARD. Wind je niet op, Hermine. Kalmte is de ware levensmoed.
Niemand denkt er aan je Esther als vriendin op te dringen.
HERMINE. Zelfs tot die ene vizite had jij 't niet moeten laten komen.
Wie tegenwoordig een naam heeft op te houden, kan niet kieskeurig
genoeg zijn op het gezelschap, waar ie zijn kinderen in brengt.
EDSARD (steeds leuk). Toen je man •••• stierf, Hermine ••••
HERMINE. Zeg: viel, Edsard. Al was 't dan ook om der wille van een
Jodin, Herman viel met het pistool in de vuist.
EDSARD. Maar liet jou en je kinderen vrijwel berooid achter.
HERMINE. De schuld van die Jodin.
EDSARD. Wie heeft toen z'en huis voor jullie opengezet?
HERMINE. Jij, Edsard.
EDSARD. Wie heeft z'en kasteel in 't Gooi als zomerwoning tot jullie
beschikking gesteld?
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HERMINE. Jij Edsard.
EnsARD. Wie heeft alle onkosten voor de opvoeding van je kinderen
voor zijn rekening genomen?
HERMINE. Edsard, je hebt gehandeld als een edelman van de oude
stempel; maar•••• ik had ook niets minder van je verwacht.
EnsARD. Ik moest wel. Dat is waar. Maar •••• vergeet•••• ten tweede •••
niet, dat het de Grave was, die me daartoe in staat stelde.
HERMINE. Met jouw geldzaken heb ik me nooit bemoeid.
EnsARD. Behalve wanneer je er op afgaf.
HERMINE. Iedereen kent de reputatie van het kantoor van de Grave.
EnsARD. Wat niemand belet de Grave te groeten. De firma heet
trouwens Diamant en Cohn.
HERMINE. Maar Diamant is dood en ••••
EnSARD. Wat de Grave in staat heeft gesteld zijn verhouding tot
Esther in overeenstemming te brengen met zedelikheid en wet. Overigens .... al horen Cohn en de Grave in zo verre samen, als Cohn de
blik en de neus heeft, de Grave het praatje, de naam en de fijnere manieren.... ze zien elkander buiten de kantooruren zelden of nooit.
Ergo....
HERMINE. Kan jij je bezoeken aan de welopgevoede, innemende
Esther, de uitstekende huisvrouwen de liefdevolle moeder in de kantooruren voortzetten, zonder dat daaruit voor mij de verplichting
volgt om ••••
EnSARD. Mevrouw Dumoulin ontvangt haar.
HERMINE (met ergernis). Heeft ze dat al bereikt?
EnsARD. En mevrouw Dumoulin is niet de enige.
HERMINE. Dan schijnt'et Esther aan onbeschaamdheid niet te ontbreken.
EnsARD. Zeg handigheid en je noemt de deugd, die bij het tegenwoordig geslacht in het hoogste aanzien staat.
HERMINE. Wat een tijd en wat een geslacht!
EnsARD. We dienen beide te nemen zoals ze nu eenmaal zijn.
HERMINE. Maar hoeven er ons niet mee ingenomen te tonen.
EnSARD. Dat verlangt ook niemand. De Grave wenst alleen terug te
keren tot de kringen, waarin hij door zijn geboorte behoort.
HERMINE. Hem W niemand dat beletten.
EnsARD. Maar hij is te veel gentleman om zijn vrouw te verdonkeremanen en nu Esther hem helpen wil ••••
HERMINE (hoonlachend) Helpen?
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EDSARD (onverstoord). Nu Esther hem helpen wil; wat voor haar
lang geen aangename en wel een betrekkelik %Ware taak is ••••
HERMINE. Wil jij niet achterblijven en je vriend ook helpen. Goed;
ik zal me niet verder verzetten en Esther ontvangen, als ze 't waagt te
komen; maar•••• daarmee is 't dan ook uit. We geven deze winter maar
één dinee en daarop vraag ik zulke personen •••• niet.
EDSARD. Ik denk er ook niet aan dit van je te vergen. Anti-semiet
ben ik nooit geweest; pro-semiet ben ik nog niet geworden. Zelfs hoop
ik, dat jij een middel zult weten te vinden om verder de Jodin met
haar kroost op een afstand te houden. 't Is alleen de vraag, of er zo'n
middel bestaat.
HERMINE. Laat de beantwoording van die vraag gerust over aan
mijn vrouwelike takt.
EDSARD. Maar denk er aan: Esther heeft ook takt en hebben ~j ons
nodig, wij hen niet minder.
TONEEL

3.

HERMINE, EDSARD, HENRI (lorgnet dragend).
HENRI (van rechts opkomend). Dag moedertje •••• dag oom.
HERMINE (zeer verwonderd) Henri! } (t ~"k)
EDSARD. Wat is dat?
eg IJ •
HERMINE. Al weer vakansie?
HENRI. Niet officieel.
EDSARD. En officieus altijd. Niet waar? Sherry? (hij wil HENRI in-

schenken).
HENRI. Neen, oom, dank u zeer. Ik drink enkel nog kwast.
EDSARD. En toch student? Je moeder mocht wel zeggen: wat een
tijd en wat een geslacht! (hij staat op om heen te gaan).
HERMINE. Ga je heen?
EDSARD. Jij houdt niet van geldzaken; ik niet van familie kwesties.

(links af).
TONEEL

4.

HERMINE, HENRI.
HENRI. Hommeles met oom?
HERMINE. Ik zal je alles vertellen, m'en jongen; maar zeg me eerst
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waarom jij uit Utrecht overkomt •••• in deze tijd. Is er weer een kink in
de kabel?
HENRI. Ach, moeder; ik heb 'et u zo dikwels gezegd; de hele kabel
deugt niet.
HERMINE. Nu geen onzin, asjeblieft.
HENRI. Waarom niet? Is op de keper beschouwd niet alles onzin?
HERMJ:NE. Henri, je weet, dat ik op studentenaardigheden niet gesteld ben.
HEmu. Wat ik beweer, is in 't geheel geen aardigheid. Vindt u 't
geen onzin, dat millioenen mensen, die de leer zijn toegedaan: slaat
iemand je op de ene wang bied hem dan ook de andere aan, tegenwoordig elkander al uit de verte kapot schieten, eer ze nog een wang
hebben gezien en dat ze dan weer dokters en verplegers uitzenden om
elkaar netjes bij te kalefateren? En dat dit alles gebeurt louter uit
vredelievendheid? Ach, moeder wat waar is, is onzinnig en wat onzinnig
is, is waar. Het leven is alleen uit te houden als je dat goed inziet
en •••• er om lachen kunt.
HERMINE. Zijn dat akelige praatjes!
HENRI (haar met een liefdevolle beweging aanrakend) Heeft u de zin
van de warwinkel, die leven heet, dan al ontdekt?
HERMJ:NE. Ik geloof, dat er voor alles regels en wetten bestaan.
HENRI. Neen moedertje, dat is 't juist. Die bestaan niet. Wat de filosofen•••• die trouwens allemaal elkaar tegenspreken •••• er voor uitgeven, zijn regels met uitzonderingen. Maar wat is nu een regel met
een uitzondering?
HERMINE. En ik dacht, dat de uitzondering de regel bevestigt.
HENRI. Nu•••• is dat geen onzin?
HERMINE. Ach, schei nu maar uit met die gekheden en zeg me wat je
komt doen.
HENRI. U vertellen, dat ik onmogelik door kan studeren.
HERMINE. Niet doorstuderen? Waarom niet? (zenuwachtig) Wat is
er nu weer aan de hand? Ben je ziek•••• melankoliek? Heb je onaangenaamheden gehad •••• schulden gemaakt?
HENRI. Niets van dat allès; maar take it coolly, moedertje. Wat is nu
waard je er voor op te winden?
HERMlNE. Een duel misschien •••• heb je een duel?
HENRI. Ik? Wel neen •••• Zo onzinnig••••
HERMlNE. Henri, maak me niet zenuwachtig! Wat heeft jou naar
den Haag gedreven?
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HENRI. Een paar woorden van een straatkind in verband met m'en
ellendige koude voeten.
HERMINE. Een straatkind?
HENRI. Ja; dat kind liep met een vriendinnetje en in 't voorbijgaan
hoorde ik haar zeggen: graven en baronnen, die bestaan niet meer.
HERMINE. Van onzin gesproken!
HENRI. Zeker; maar •••• die woorden hebbeh me toch een diepe
indruk gegeven; want het schaap had gelijk.
HERMINE. Gelijk •••• dat wij niet meer bestaan? Ik zal je eens wat
anders zeggen; meer dan ooit te voren is tegenwoordig de adel verplicht zuilen te leveren, die het hele maatschappelike gebouw kunnen
dragen en in stand houden.
HENRI. Dat heeft u ergens gelezen.
HERMINE. En in mijn hoofd geprent. Gelukkig, dat er tegenover
zo'n straatkind nog knappe mensen staan, die ZO denken en zo schrijven.
HENRI. Maar al levert de adel nog zoveel van die zuilen af,
moeder, wat dragen ze nog? Niets! Ze zijn in de maatschappij net zo
dekoratief geworden als de Griekse zuilen in de bouwkunst. Geloof
me: wij deugen voor niets meer •••• we zijn eigenlik levend dood •••• uitstekende stof voor een onzinnig kluchtspel.
HERMINE. 0, dat de adel gedegenereerd is •••• je suis payée pour Ie
savoir. En wist ik 'et nog niet, ik zou 't helaas moeten mer ken aan mijn
kinderen. Toen jij naar Utrecht ging•••• eindelik en ten laatste ••••
kreeg ik weer hoop•••• hoop, dat jij ten minste mij en je naam eer aan
zoudt doen; maar ....
HENRI. Ik weet 'et, moedertje. U houdt veel van uw kinderen .... u
is ambitieus en u heeft of had nog illusies.
HERMINE. Weet jij, Henri, hoe je vader aan z'en eind is gekomen?
HENRI. Dat heeft de tuinman buiten me eens verteld.
HERMINE. Dacht ik 'et niet! Toch altijd dom en onhebbelik, zulk
volk! En dat wil de baas spelen!
HENRI. Onzinnig .... dus waar.
HERMINE. Wat er aan vooraf gegaan moge zijn, gestorven is je vader
als een edelman •••• een held.
HENRI. Omdat hij als schijf voor een pistool ging staan? (scho uderophalend) 't Is waar .... of een mens dit doet of iets anders .... voor
niets is 't toch en .... vindt u er vrede bij ....
HERMINE. Vrede zou ik er zeker bij gevonden hebben als hij niet
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eerSt z'en hele fortuin verspekuleerd had, ter wille van •••• Nu ja, dat
doet er niet toe.
HENRI. Wat zegt u?
HERMINE. A••• dat had je niet gedacht, hè. Jij wist niet, dat we leefden en dat jij studeerde van je ooms geld.
HENRI. Neen; dat wist ik uker niet en dat vind ik alleronaangenaamst.
HERMINE. Ik begrijp 'et en dat gevoel doet je eer aan. Maar je %iet,
dat je dus niet alleen aan een oude naam zijn vorige luister terug hebt
te geven; maar bovendien hebt af te doen een •••• ereschuld.
HENRI (nadenkend) Ja•••• dat %ie ik•••• tot mijn spijt•••• en •••• ik zie
nog meer. Ik was van plan 'en groot werk te schrijven •••• mijn filosofie van de on%in; maar hoe kan dat als ik geld moet verdienen?
HERMINE. Die filosofie kan wachten.... des noods ongeschreven
blijven.
HENRI. U denkt: wie heeft er wat aan de waarheid. Ja, als onzin
waarheid en de waarheid on%in is ••••
HERMINE. Zulke dwaasheden denk ik niet; maar telkens te moeten
horen: vergeet niet wat ik voor jullie gedaan heb en••• nog steeds doe •••
HENRI. Dat is zeker allesbehalve prettig; maar als oom 't u daarmee
lastig maakt, hoe help ik er u dan af?
HERMINE. Door naar Utrecht terug te gaan, %0 gauw mogelik te
promoveren, geplaatst te worden aan een gezantschap en••••
HENRI. Een dikke duizend gulden te verdienen? Daar kan ik ter
nauwernood mijn eten en mijn kleren van betalen. Trouwens, moedertje, •••• al %Ou ik er dadelik schatrijk door worden .... 'et gaat niet.
HERMINE. Waarom'niet? Wie belet 'et je?
HENRI. M'en koude voeten.
HERMINE. Dat vind ik nu onzinnig.
HENRI. Ik ook; maar wie er geen last van heeft, kan zich onmogelik
voorstellen hoe diep die on%innigheid in je leven ingrijpt. Heb ik
koude voeten, dan ben ik buiten staat iets uit te voeren. Dan kan ik
zelfs niet denken •••• ja, vooral niet denken. En aan die koude voeten
lijd ik van Oktober tot Junie. Als ik warm op een kollege ben aangekomen, voel ik me van minuut tot minuut verkillen, doorbeven, verstompen van de kou. En daar baten maar twee middelen tegen: de
hele dag als een postbode ronddraven of als een oude juffrouw blijven
zitten met je voeten op een warme stoof. Ziet u me in een van die toestanden Hare Majesteit vertegenwoordigen te Stockholm of Petrograd?
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HERMINE. Om te beginnen zie ik je naar een dokter gaan.
HENRI. Dat is al gebeurd. De man heeft me voor tien gulden heel
wijs ten antwoord gegeven, dat ik moest beoefenen Part de vivre avec
son ennemi; met andere woorden als de postbode ronddraven of als de
oude juffrouw blijven zitten op de warme stoof. Moederlief, ik heb
heus mijn besluit niet lichtvaardig genomen. U had me graag qiplomaat gezien en ik had u dat plezier graag gedaan, ofschoon •••• diplomaat-zijn zo heel veel niet waard is. Neen. In vredestijd doe je niemendal; maar neem je de schijn aan van alles te •••• leiden en in oorlogstijd doe je eigenlik evenmin wat, mits je dan maar de andere schijn
weet op te houden, dat er ook voor regeringen iets bestaat als eerlikheid, trouwen fatsoen. Maar koude voeten beletten me zelfs dat.
HERMINE. En dat zegt een jongen, die altijd nummer een was van
zijn klasse I
HENRI. Zolang ik nog geen koude voeten had. Ja. Ook tegenwoordig is studeren nog altijd m'en lust in m'en leven, als ik 'et maar doen
mag in m'en bed met 'en kruik aan m'en voeten. Over een jaar had bij
alle boekverkoopers achter de glazen kunnen liggen mijn filosofie van
de onzin; maar nu •••• met die ereschuld aan oom ••••
HERMINE. Beoefen de sport, m'en jongen.
HENRI. Ik •••• met mijn bijziendheid •••• waardoor ik nota bene afgekeurd ben voor het leger?
HERMINE. Da's ten minste een geluk geweest.
HENRI. Voor het vaderland zeker.
HERMINE. Maar daarom hoef je nog niet zo in je kamer te hokken.
Beweeg je altans meer onder mensen.
HENRI. Om nog slechter te slapen, dan ik toch al doe?
HERMINE. Al wat je zegt, mag waar zijn, toch vertrouw ik, dat jij en
Clara zullen inzien ....
TONEEL 5.
HERMINE, HENRI, CLARA.
CLARA (van links opkomená) Wat? Wat moet Clara inzien? (Henri
de hand gevená) Zo, Henk, weer eens over?
HERMINE. Ten eerste, dat zij eindelik moet ophouden elke avond
haar beurs en haar sleutels hier te laten slingeren; (zij geeft haar deze
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voorwerpen terug) ten tweede, dat %e ook eindelik moet ophouden elke
dag tot twee uur in bed te blijven en ten derde ••••
CLARA. Dat %ij %ich een levensdoel moet scheppen en dus eindelik
ja dient te %eggen op het vererend aan%oek van Jonkheer Duyn, griffier bij het kantongerecht, die haar een paar weken lang wil laten
vieren als %ijn "holde Braut:' tot slot van de pret een halve dag lang
met oranjebloesem in het haar laten aangapen, bewonderen en •••• uitlachen en dan voor haar leven %ich laten begraven in een of ander onmogelik nest onder een hoop %orgen en misschien een schep kinderen. Maar Clara is voornemens net %0 lang te blijven slapen en %ich om
niemendal te bekommeren, tot %e eindelik de kans schoon %iet haar
vleugels uit te slaan en op haar manier te gaan genieten van het leven.
Kan jij daar niet in komen, Henk?
HENRI. Dat je de on%innigheid van het huwelik in%iet •••• ja; maar
genieten •••• wat is genieten?... Inbeelding•••• ofiÛn.
HERMINE. Grote hemel Niet eens genieten kunnen %e meer! Zijn
dat mijn kinderen? 't Is waar: %e hebben ook een vader gehad.
CLARA. Ik wil reÏ%en .... avonturen hebben •••• interessante mensen
leren kennen! Voor het genieten, dat u me toedenkt •••• ja, daarvoor
pas ik.
HEmu. Maar %us, al %ou moedertje op dit punt modern kunnen
denken •••• je mag 'et haar niet kwalik nemen, dat %e dit niet kan ••••
waar haal jij 't geld van daan?
CLARA (verwonderd). Waar 't altijd van daan komt.
HENRI. Van oom Edsard?
CLARA. Oom Edsard?
HENRI. Aha! Jij denkt dus ook, dat oom Edsard bij ons inwoont.
Mis poes, wij wonen bij hem. Wij eten van hem. Elke gulden die we
uitgeven, komt van hem.
CLARA (verbaasd en geërgerd). Je meent 'et niet! Mama •••• is dat
waar? (HERMINE knikt toestemmend) Ajakkes!
HERMINE. Ajakkes of geen ajakkes •••• wij hebben er rekening mee te
houden. Jullie in de eerste plaats; maar ik niet minder. Oom Edsard
verlangt bijvoorbeeld, dat ik mevrouw de Grave op m'en jour %31 ontvangen.
HENRI (verbaasd) Esther? } ( I" Ok)
tege IJ •
" :\
CLARA. D e J0dlOr
HERMINE. Ja. Hij schijnt daar gewichtige redenen voor te hebben.
Hoe ik over •••• mevrouw de Grave denk, hoef ik niet nader te %eggen;
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maar wordt ze aanstonds aangediend, dan verwacht ik, dat jullie .... ter
wille van oom Edsard ...• in alle opzichten de vormen in acht zult
nemen.
HENRI. Esther komt niet.
CLARA. Waarom niet?
HENRf. Waarom wel, zou Esther zeggen. Denk je, dat zij iets geeft
om onze kale adel? Daar zal ze veel te verstandig voor zijn.
HERMINE. Ik heb reden om te vermoeden, dat ze wel degelik komen

zal.
CLARA. En ik hoop 'et.
Clara!
CLARA. 't Is eens wat anders. Trouwens •••• ze wordt heel aardig en
zelfs heel lief gevonden. Met de van Dammens is ze op de beste voet.
HERMINE. Met die ook al?
CLARA. Ze hebben zelfs intiem bij elkaar gegeten. 0, als je hoort
hoe Esther overal de toegang weet te forceren, dan ga je haar eenvoudig ••.• bewonderen:
HERMINE. Nu nog mooier!
CLARA. Ja; bewonderen. Mevrouw van Dammen had haar eens,
zegge eens, op 'en jour ontmoet, toen ze op 'en goede morgen in de
Nassaulaan door 'en hevige donderbui werd verrast. Wie schiet daar
uit 'en huis te voorschijn? De knecht van Esther. Of mevrouw even
binnen wil komen schuilen. Mevrouw van Dammen had tot haar leedwezen geen tijd. Of mevrouw dan de parapluie zou willen aannemen,
die mevrouw de Grave haar liet aanbieden. De volgende morgen
kwam de parapluie terug enkel met 'en kaartje p. r; maar de daarop
volgende dag verscheen mevrouw de Grave op de jour van mevrouw
van Dammen om te vragen of mevrouw van Dammen in het noodweer van eergisteren geen kou had gevat. Kon die haar de deur
wijzen?
HERMINE. Neen; maar 't had bij die ene vizite kunnen blijven.
CLARA. Ook nadat mevrouw de Grave de tweelingen van mevrouw
van Dammen in huis gelokt en volgestopt had met bonbons? Ook
nadat de Grave aan van Dammen een grote dienst •••• ik geloof van financiële aard had bewezen?
HERMINE.lk vraag op ons dinee mevrouw Esther de Grave, geboren Abrams, •••• niet.
CLARA. Dat moet u weten; maar komt ze van daag hier, dan ga ik
morgen naar haar dochter Judith.
HERMINE (zeer geërgerd)
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HERMINE (verbolgen) Clara •••• dat laat je!
HENRI. Wat heb je er mee voor?
CLARA. Judith speelt een eerste viool in de vredesbeweging en ik
geloof in nog allerlei andere bewegingen. Alle onbevooroordeelde
mensen roemen haar verstand en haar karakter. En denkt u, dat ik
lust heb m'en hele verdere leven te dansen naar de pijpen van oom?
HERMINE. Neen; maar dat is nog geen reden om mee te gaan doen
met die nieuwerwetse maloterijen.
CLARA. Waarom niet .... als ik er voor op reis kan gaan ... als afgevaardigde?
HENRI. Zelfs lang; want het mooie van de vredesbeweging is, dat en
nooit een eind aan zal komen.
CLARA. Des te beter. In zulke verenigingen en bonden is het hoofddoel toch altijd .... bijzaak.
HENRI. De filosofie van de onzin; maar.... gelijk heb je.
CLARA. En al die belachelike, die ouwerwetse vooroordelen van rang
en stand en ras. Ik vind de Joden tegenwoordig de enige verstandige
mensen.
HERMINE. Maar Clara!
CLARA. Wel zeker. Die weten wat een vrij leven waard is. Doen ze
met de dwaasheden van andere mensen mee, dan is 't, omdat ze er van
profiteren of er zich mee amuzeren. Groot gelijk! Wij, Kristenen,
adelliken leven in 'en gevangenis van opvattingen en vooroordelen,
die we, God betere 't, zelf hebben opgebouwd.
HERMINE. Jullie bent gewoon .... verbijsterend. Voor ernst ....
HENRI. Ernst, moederlief, is ongepeilde onzinnigheid. (Willem

komt binnen. Hij steekt de spiritusvlam op de teetafel aan en ruimt de
Sherry op).
HERMINE. Le domestique! (met veranderde intonatie) Het zou me
niets verwonderen als Duyn van daag kwam. De vorige keer is hij er
niet geweest.
CLARA. En hij vergaat van liefde.
HENRI. De tijdelike krankzinnigheid, die het grote onziogebouw in
stand houdt.
HERMINE (waarschuwend met de tong klikkend met een blik naar
Willem). Le domestiquel Met zulke leerstellingen kan ik me niet vereOlgen.
HENRI. Dat spreekt, moedertje. Wat een vorig geslacht niet heeft
durven denken, lijkt een volgend juist de waarheid te zijn. (Willem af).
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CLARA. En 't komt heus meer voor, dat 'en kloek eendjes heeft uitgebroed om zich dan te verbazen als ze te water gaan. (zij zet tee).
HERMINE. Ik zal anders wat dankbaar zijn als ik jullie allebei in je
stand getrouwd en goed gevestigd zie. Dan ga je ook wel verstandiger
redeneren.
HENRI. Daar zegt u wat. Trouwen is wel heel onzinnig; maar als je
geen kans ziet op 'en betere manier van 'en schuld •••• 'en ereschuld
nog wel.. •• af te komen ••••
HERMINE. Zou je zeker onverstandig doen door naderhand een
meisje te vragen zonder fortuin. Gelukkig kan je er genoeg krijgen,
die wat geld hebben en .... lieve, mooie meisjes ook. Françoise van
Oorschot, Henriette Geurts van Waliën, Bertha....
HENRI. Freules met X ton inkomen en twee X ton aan kuren en
pretenties? Neen, moedertje, daar voel ik me niet tegen opgewassen
Om het geld zelf geef ik niet; maar geld maakt vrij en ....
HERMINE. Wie je neemt, is van later zorg. In alle geva ldien je tebeginnen met af te studeren. Met geld alleen kan je de schuld aan je
oom niet afdoen. Hij heeft altijd als een vader voor jullie gezorgd. Je
dient dus rekening te houden met zijn opvattingen en die zijn ....
HENRI. De uwe ....
HERMINE. Tot zekere hoogte.
CLARA. Waarom vraag je Amélie van Cortgene niet? Die is rij k,
mama's hartelap, hofdame van de koningin en ze neemt je dadelik.
HERMINE. Amelie zou in tal van opzichten voor Henri een uitstekende partij zijn en wil hij ze later absoluut hebben .... dan zal ik
me er niet tegen verzetten; maar .... ze is helaas zeven jaar ouder
dan hij.
HENRI. Dat zou minder zijn; maar ze is ook .... foei lelik.
HERMINE. Foei lelik .... neen. Ze heeft 'en mooi figuur, mooi haar ....
CLARA. En hechten aan schoonheid is toch ook .... onzin.
HENRI. Ja wel; maar .... al verlang ik volstrekt niet smoorlik verliefd te worden .... als je de waanzin daarvan goed beseft, lukt je dat
gelukkig toch niet meer .... ik dien altans 'en beetje verliefdheid te
kunnen huichelen.
TONEEL 6.
HERMINE, HENRI, CLARA, WILLEM, DUI]N, later mevrouw DuMOULIN, later VAN DEN BORGEN en mevrouw VAN DEN BORGEN.
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WILLEM (aankondigená) Meneer Duyn.
HERMINE (verschrikt opspringená) Hemelse goedheid! Ik was mten
jour helemaal vergeten.
HENRI (weg willende gaan) Ik poets tem.
HERMINE. Neen, Henri, nu je eenmaal hier bent, kan je ook binnen
blijven. Zorg jij voor de tee, Clara?
CLARA. Ja, ja.
HENRI. In Godsnaam.
HERMINE (tot Duijn, die rechts binnentreedt) Dag, meneer Duyn.
DUIJN (stijf vormelik mannetje) Mevrouw•••• freule •••• Henri. (hij

geeft ieder de haná)
HERMINE. Neem plaats meneer Duyn. Mevrouw, uw moeder, maakt
tet goed, hoop ik.
DUIJN. Dank u. Heel goed. Dank u. Ik vernam met grote blijdschap, dat de familie van buiten terug was •••• met grote blijdschap. De
winter zal stil zijn, zegt men •••• stil.
HENRI. Als men tt niet zegt, is tt hier ook stil.
CLARA (aan de teetafel). Een dooie boel. Een kopje tee, meneer
Duyn?
DUIJN. Als u zo vriendelik wil zijn, freule .... zo vriendelik •••• heel
gaarne. (Clara schenkt in).
HERMINE. Ik had u eigenlik van de zomer eens buiten verwacht.
DUIJN. Ik zou ook met biezonder veel genoegen gekomen zijn,
mevrouw•••• met biezonder veel genoegen, als ik niet gevreesd had me
schuldig te maken aan een onbescheidenheid •••• een onbescheidenheid.
HERMINE. Waarom?
CLARA (aan de teftafel). Omdatiku mijn antwoord op een vra~ghad
beloofd?
DUIJN. Ook in dat opzicht, freule •••• ook in dat opzicht.
CLARA. U had me anders geen termijn gesteld.
DUIJN. Natuurlik niet, freule, natuurlik niet.
HERMINE. Maar er zijn dingen, waarin men zich zelf een termijn
stelt, niet waar, meneer Duyn.
DUIJN. De oplossing van deze gewetensvraag, mevrouw, moet ik
geheel aan uw dochter overlaten •••• geheel aan uw dochter.
HERMINE. Mijn leer is: even ernstig beraden, snel besluiten en dan
zonder aarzelen uitvoeren.
DUIJN. Wijs el1 kloek.
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HENRI. De mijne: nooit besluiten •••• altijd afwachten wat "turns
up!'
CLARA. Zo denk ik ook. (zij geeft Duyn het kopje aan, dat hij met

een hoofdbuiging aanneemt).
DUIJN. Dus alles overlaten aan het toeval.
HENRI. Dat regeert immers toch.
HERMINE (koekjes op een open schaal Duyn aanbiedend). Daar ben
ik 'et niet mee eens, Henri. (tot Duyn), Een koekje?
DUIJN (een koekje nemend). Dank u zeer. Neen, Henri, je mama
heeft gelijk. Naast een bestiering kan ik me geen toeval denken.
CLARA. U, die in de loterij speelt?
DUIJN. Permitteer me, freule, dat is kansspel. ••• dat berust op berekening.
HENRI. En als je in 'en storm een dakpan op je bol krijgt, tegen wie
raas je dan? Tegen de dakpan of tegen de bestiering?
DUIJN. Ik raas in 't geheel niet; ik raas nooit.
HENRI. Dan heb je ook nog nooit een dakpan op je bol gekregen.
DUIJN. Gelukkig niet.
WILLElII! (aankondigend) Freule van Cortgene.
DUIJN (verschrikt en teleurgesteld oprijzend) 0 •••• jai••••
HENRI. De dakpan.
HERMINE. Wil u al heengaan, mene'er Duyn?
DUIJN. Neen, me"rouw•••• of liever ja. Ik was expres wat vroeg gekomt;n, omdat ik hoopte •••• maar als nu Freule van COrtgene ••••
HENRI (zacht tot CLARA) Heeft hij die ook al gevraagd?
AMÉLIE (binnenkomend). Dag, mijn lieve mevrouw. Heerlik, dat u
weer in de stad is. Gaat het u goed? Jou ook, Clara ••••Henri.(drukt

Hermine, Clara en Henri de hand, maakt tegen Duyn een stijve
buiging). Meneer Duijn.
HERMINE. Ga zitten, Amélie (zij spreekt met A. en H.). En hoe gaat
'et jou? Ben je nog op reis geweest?
AMÉLIE. Ach, neen. Ik •••• (zij spreekt zacht door).
DUIJN (staande tot Clara). Freule •••• het spijt me verschrikkelik,
dat nu juist•••• maar•••• mag ik•••• mag ik ten minste hopen •••• hopen op
een antwoord in de loop van de winter?
CLARA. 0, hopen mag u.
DUIJN. Ja •••• 0, ja. Dan ben ik in afwachting al de gelukkigste aller
stervelingen •••• aller stervelingen. Dank u zeer. (hij drukt CLARA de

hand, buigt voor Hermine en Amélie, geeft daarna de hand aan
LXVIII
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Henrz). Mevrouw •.•• mijn respekt aan uw broer •••• freule ••.• Henri.
(rechts an.
AMÉLIE (op medelijdende toon). Een goeie jongen, die Duijnj maar •••
un pauvre SIre.
HENRI (zacht tot CLARA). Hoor je 't? Ook zij heeft hem 'en blauwtje laten lopen.
CLARA. Jammer. Ze hadden zo goed samen gepast. (tot Amélie, die
intussen zacht met Hermine gesproken heeft). Een kopje tee,
Amélie? (Amélie antwoordt zacht).
WILLEM (aankondigend). De heer en mevrouw van den Borgen.
HERMINE (opspringend en de Van den Borgens tegemoet gaande)
Mijn beste Jacqueline!
MEvRouw VAN DEN BORGEN. Dag, mijn lieve Hermine.
HERMINE (nadat zij elkander de hand hebben gedrukt).Wat hebben
we elkaar in lange tijd niet gezien!
VAN DEN BORGEN (die Hermine ook de hand heeft gedrRkt). Mijn
schuld is 't niet.
MEVROUW VAN DEN BORGEN (met strenge blik tot haar man).
George! (Amélie begroetend) Freule. (terwijl Van den Borgen
Amélie begroet, tot Hermine). Ik had me vast voorgenomen je buiten
te bezoeken; maar helaas, zoals 't dan gaat ••••
VAN DEN BORGEN. Ja, zoals 't dan gaat.... (zij begroeten Clara en
Henri).
WILLEM (aankondigend) Mevrouw Dumoulin.
MEVROUW DUMOULIN. Ach mevrouwtje, wat ben ik blij u weer te
zien. Toevallig kwam ik gisteren hier voorbij en dacht ik zo: zou die
goede mevrouw van Rijckloff de winter kwartieren al weer hebben betrokken. Toen heb ik maar eens aangebeld en zie ••.• u was er.
HERMINE. Allerliefst van u zo dadelik aan te komen, mevrouw. Dumoulin. U kent meneer en mevrouw van den Borgen.
MEvRouw DUMOULIN. Zeker, zeker. (zij begroet de heer en mevrouw
Van den Borgen).
HERMINE. Maar ik weet niet, of u.... (mevrouw Dumoulin staat
tegenover Amélie).
MEVROUW DUMOULIN. Ik heb niet het genoegen.
HERMINE. Freule van Cortgene. (zacht) Hofdame van de koningin.
(tot Amélie) Mevrouw Dumoulin. (de beide dames buigen voor elkander).
VAN DEN BORGEN (zonder zich tot iemand bepaald te richten) Geboren jonkvrouwe van Ambsen.
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MEvRouw VAN DEN BORGEN (zacht vermanend tot haar man)
George • .(hij buigt).
CLARA (als Henri aan freule Van Cortgene een kopje tee heeft gegeven en met haar doorpraat, tot mevrouw Dumoulin) Mag ik u een
kopje tee geven?
MEvRouw DUMOULIN. (neen schuddená). Neen, dank u zeer. Neen,
neen. Dat doe ik nu nooit•••• voor het eten tee drinken. Ik vind, dat 'et
je eetlust helemaal bederft. Maar de dames eten zeker later dan ik.
Ja, ik ben in dat opzicht wel wat ouwerwets. Mijn klokje is zes. (zij
spreekt zacht door met Hermine en Amélie; Henri wendt zich tot
van den Borgen).
CLARA (tot mevr. van den Borgen). En u, mevrouw•••• een kopje tee?
MEvRouw VAN DEN BORGEN. Ik zal heel graag ••••
VAN DEN BORGEN. Ik ook heel graag.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. George!
VAN DEN BORGEN (buigená) 't Is waar•••• ik dacht er niet aan •••• tee is
me verboden. (Mevrouw van den Borgen klikt met de tong tegen de
tanden en schudt waarschuwend het hoofá).
MEvRouw DUMOULIN (tot van den Borgen). Wat dunkt u toch wel
van de oorlog, meneer van den Borgen •••• u, die leeft in de politiek?
VAN DEN BORGEN (gewichtig). Wat zal ik er u van zeggen? Het kan
morgen uit zijn en 't kan ook nog heel lang duren.
HERMINE. Ik ben haast niet in staat aan iets anders te denken.
AMÉLIE. Die duizenden doden en geblesseerden!
MEvRouw VAN DEN BORGEN. En die stagnatie van alles!
VAN DEN BORGEN. Juist, die stagnatie!
MEVROUW DUMOULIN. Als wij er maar buiten blijven.
HENRI. Ondertussen is 't toch wel prettig, dat je weer eens blij
kunt zijn met je vaderlandje en (met een buiging naar van den Borgen)
z'en politieke mannen.
MEvRouw VAN DEN BORGEN (schalks dreigená) Henri, ik geloof••••
(zij spreekt even zacht met hem door; dan geeft Henri, die achter de
stoelen is blijven staan, aan Mevrouw van den Borgen een kopje tee
aan, dat Clara heeft ingeschonken).
HERMINE. Mij was een groot vaderland anders wel zo aangenaam.
VAN DEN BORGEN. Ja; dan kwamen wij, de adel, meer tot ons recht.
CLARA. Ik voel voor een vaderland helemaal niets.
AMÉLIE. 0, foei, Clara, het land van onze koningin! (zij wendt zich
allengs tot Hermine, die al met Mevrouw Dumoulin spreekt).
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MEvRouw DUMOULIN (tot Hermine). Ja. Bij die gelegenheid heb ik
ze leren kennen. En toen ik de de volgende dag mevrouw de Grave op
de jour van mevrouw van Dammen weer ontmoette, vroeg ze dadelik,
of ze mij eens bezoeken mocht. Nu•••• wat moest ik doen? Ik vraag tet
u. Dat zijn van die moeilike dingen •••• niet waar?
AMÉLIE. Allerpenibelst!
MEvRouw DUMOULIN. Ik kende de Grave wel van vroeger en dus ••••
HERMlNE. Presies ons geval.
MEvRouw VAN DEN BORGEN. En het onze.
HERMINE. Och•••• werkelik.
VAN DEN BORGEN. En nu is de Grave in de laatste tijd me op financiëel gebied ••••
MEVROUW VAN DEN BORGEN. George! (hij zwijgt en buigt).
MEVROUW DUMOULIN. Daarom zeg ik: och ja.... je kunt niet zo
streng aan je principes vast houden.
AMÉLIE. Dat ben ik niet met u eens. 0, neen.
MEvRouw DUMOULIN. Ach, in onze tijd vind ik, moet je weten te
geven ....
HENRI. Om later te kunnen nemen. (Clara biedt koekjes aan).
MEVROUW VAN DEN BORGEN. 0, foei, Henri!
AMÉLIE (schalksch). Altijd ondeugend.
VAN DEN BORGEN. Een student .... (niet wetend wat verder te zeggen
buigt hij maar weer).
HERMINE. Dat zegt alles. Niet waar van den Borgen? (hij knikt).
MEVRouw DUMOULIN. Een ding is zeker. Dat de Grave geëindigd
is met haar te trouwen ....
AMÉLIE, VAN DEN BORGEN, HERMlNE, MEVROUW VAN DEN BORGEN
(met gebaren van afschuw en ergernis) O!
VAN DEN BORGEN. Hij wordt oud.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. Maar van de andere kant beschouwd ...
HENRI. Is tt misschien weer toe te juichen.
AMÉLIE. Maar Henri!
VAN DEN BORGEN. Ter wille van haar .... zijn kinderen.
MEVRouw VAN DEN BORGEN (met afkeurende klank in haar stem)
Nu ja, George, die kinderen .... (hij buigt).
MEVROUW DUMOULIN. En ik zeg maar: in de gegeven omstandigheden mogen zijn oude vrienden hem niet loslaten.
VAN DEN BORGEN. Niet loslaten.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. Dat ben ik eigenlik wel met u eens.
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HENRI. Mochten die omstandigheden eens veranderen ••••
AMÉLIE. Ik vind anders: er zijn nu eenmaal standen.
HERMINE. Dat ook •••• dat stellig en ••••
VAN DEN BORGEN en MEVROUW VAN DEN BORGEN. 0, ja.
AMÉLIE. En convenances. t et Is misschien een vooroordeel van me;
maar met zulke mensen voel ik me •••• gegeneerd.
HERMINE, MEVROUW VAN DEN BORGEN. Dat•••• zeker.
MEVRouw DUMOULIN. Esthertje heeft toch veel goeds. Och, ja; dat
heeft ze.
HERMINE. Dat zegt iedereen. Voor haar man en haar kinderen moet
zij een engel zijn.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. En ze schijnt het gegeneerde van haar
positie niet te voelen.
HENRI. Wat veel van het gegeneerde weg neemt.
MEVROUW DUMOULIN. Ik denk •••• en dat geloof ik zeker •••• dat laat
ik me niet uit het hoofd praten •••• ze houdt zich groot ter wille van
haar man.
HERMINE. Dat is ook zo. Zij wil haar man terug brengen tot de
kring, waarin hij hoort.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. Dat zou mooi zijn.
VAN DEN BORGEN. Zelfs, zeer mooi.
AMÉLIE (twijfelend) Mooi •••• en groot?
HENRI. Wie voelt zich klein, als hij bereikt wat ie wil? Niet waar,
Amélie?
MEVROUW VAN DEN BORGEN. Henri, ik geloof heus, dat je weer ondeugend bent.
VAN DEN BORGEN. Student •••• (hij buigt).
HERMINE. In alle geval •••• De Grave en mijn broer zijn zulke oude
vrienden •••• En nu Edsard me uitdrukkelik gevraagd heeft Esther te
ontvangen, kon ik niet ••••
AMÉLIE, VAN DEN BORGEN, MEVROUW VAN DEN BORGEN, MEVRouw
DUMOULIN. Natuurlik, natuurlik!
TONEEL

7.

DEZELFDEN, ESTHER, DE GRAVE, JUDITH. EVA.
WILLEM (aandienend) Meneeren mevrouwde Grave met••• de dames.
VAN DEN BORGEN (halfluid tot Henn) Als je van de duivel. •••
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MEvRouw VAN DEN BORGEN. George! (hij buigt)
HERMINE (tot Willem). Welke dames?
WILLEM (onverstoorbaar strak). Met •••.de dames.
HENRI (zacht tot Hermine). Iedereen weet immers wie die dames zijn.
HERMINE. O.
ESTHER (gevolgd door de Grave en haar dochters binnenkomend).
Mevrouw van Rijckloff•••• alleraangenaamst kennis te mogen maken.
U ziet, dat wij dadelik gehoor gegeven hebben aan de allervriendelikste uitnodiging van uw broer om u eens op uw jour te bezoeken.
HERMINE (met geveinsde vriendelikheid). Ik zie 't, mevrouw; ik zie't.
DE GRAVE. Wij zijn al zulke oude vrienden •••• is 't niet Hermine?
HERMINE. Zeker de Grave; wij zijn heel oude vrienden.
ESTHER. Mag ik u mijn dochters voorstellen? Judith, de oudste.
HENRI (zacht tot Amélie). Van de stam Diamant.
ESTHER. En Eva.
HENRI (zacht tot Amélie). Oud en nieuw testament gemengd.
HERMIm; (die beiden stijf begroet heeft) Mijn dochter Clara en mijn
zoon Henri. {Esther reikt beiden de hand; daarna doet de Grave dit
ook} En (met een zekere gedwongenheid) mag ik verder voorstellen:
Freule van Cortgene (zeer stijve buiging van de Freule, die doet of zij

de uitgestoken hand van Esther niet opmerkt en daarna de Grave
wel de hand geeft) Mevrouw••••
ESTHER. 0, nu ben ik in bekend gezelschap. (Hermine kijkt verbaasd en geërgerd op; Esther wisselt handdrukken met mevrouwen
meneer van den Borgen en met mevrouw Dumoulin; Amélie wendt
zich tot Hermine om afscheid te nemen).
AMÉLIE. Lieve mevrouw, ik ••.•
HERMINE. Wil je al heengaan, Amélie?
AMÉLIE. Och ja. (zacht tot Hermine). Ik heb waarlik medelijden
met u.
HERMINE. 't Is voor eens.
AMÉLIE. Zie ik u misschien morgen bij ons?
HERMINE. Ja, dan kunnen we eens napraten, hè. Groet je mama van
me {zich bezinnend}. Zou ze er tegen hebben als ik Henri meebracht?
AMÉLIE. Integendeel! Hij zal ons zeer welkom zijn.
HERMINE. Hij heeft je anders schandelik verwaarloosd.
AMÉLIE. A tout péché miséricorde. (zij neemt van de anderen met

buigingen afscheid).
ESTHER. 0, freule, neem me niet kwalik, dat ik u nog even ophoud.
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U is immers in het bestuur van het dierenasiel?
AMÉLIE. Ja, mevrouw.
ESTHER. Daar zou ik zo graag't een en ander van weten. Voor mijn
pincher •••• als we op reis gaan. Zou u me misschien eens vijf minuten
te woord willen staan? Dag, uur, plaats ••• dat alles laat ik geheel aan u
over.
AMÉLIE. Voor dergelike zaken, mevrouw, ben ik alle Vrijdagen
tussen tien en twaalf aan het asiel te spreken.
ESTHER. Vrijdag ••••dus morgen. Dan zal ik er om elf uur zijn. (buigingen; Amélie rechts af).
HENRI (zacht tot Clara). Als je de druiven maar grijpen kunt,
worden ze van zelf zoet.
HERMINE. Gaat u zitten. (Henri geeft stoelen aan; wie nog niet zit,
gaat n u zitten; tot de Grave, terwijl Esther met de Van den Borgens
praat, Judith met mevrouw Dumoulin, Henri met Eva en Clara
eerst tee voor de nieuwe gasten inschenkt om dan te gaan praten met
Judith). En hoe staat 'et tegenwoordig met je gezondheid, de Grave?
DE GRAVE. Tamelik, tamelik. Nog al 's last van jicht.
VAN DEN BORGEN. Ziekte van de adel.
DE GRAVE. Maar Esther weet me zo goed te verplegen.
HERMINE. Spreek me anders niet van rumatiek!
VAN DEN BORGEN. Vindt je ook, dat rumatiek beter klinkt dan
jicht?
MEVROUW VAN DEN BORGEN. George. (hij buigt)
HENRI (tot Eva). Familieportretten? 0, genoeg; maar de meeste
hangen in de eetkamer. Hier zijn er maar twee. (hij springt op en wijst
haar de portretten aan) Mijn overgrootvader en mijn overgrootmoeder.
EVA (die opgestaan is om te kijken). O. Ik bedoelde eigenlik meer
heel oude .•.• in harnassen of mooie kostuums en met wapent jes in de
hoeken. Daar ben ik verzot op. Maar deze zijn toch ook heel deftig.
(Al pratend met Henri verdwijnt zij door de deur links door Henri
gevolgd).
ESTHER (die naast mevrouw Van den Borgen was gaan zitten, staat
nu eensklaps op en neemt naast Hermine plaats, terwijl mevrouw Dumoulin met de Van den Borgens praat) Wat heeft u een heerlik
huis, mevrouw. Ik ben er verrukt van. Van mijn man had ik er veel
over gehoord; maar het overtreft nog vçrre mijn verwachting.
DE GRAVE. En als je hun kasteel in het Gooi eens zag. Kijk, daar
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hangt er een afbeelding van. (hij wijst naar het schilderstuk, dat
Esther nu gaat bekijken).
ESTHER. 0, ja. Hè, wat zou ik graag zo'n oud kasteel bezitten. Daar
vind ik nu zo iets echt voornaams in. Man, gaan we van de zomer mevrouw daar eens bezoeken?
DE GRAVE. Als mevrouw Rijckloff daar niet tegen heeft. (Hij, Her-

mine en Esther staan de anderen zitten).
HERMINE. Het zal me zeer aangenaam zijn.
ESTHER. Zou u me niet bij mijn voornaam willen noemen? Ik heet
Esther en als ik me niet vergis, is uw voornaam: Hermine.
HERMINE. Juist, me •••• Es ••••
DE GRAVE. Mevrouw van den Borgen heeft ook 'en heerlik buitenverblijf.
VAN DEN BORGEN. Bewondert u het kasteel? Ja•••• zo'n erfstuk ••••
MEvRouw VAN DEN BORGEN. Het onze is maar 'en villa en veel
verder af•••• in de achterhoek.
ESTHER. De achterhoek? 0, de achterhoek te leren kennen is nog
altijd een van mijn hartewensen. De natuur moet daar prachtig zijn.
Mijn man heeft me allang beloofd er eens met me heen te gaan; maar
hij heeft 'et helaas altijd zo druk, dat •••• (Henri en Eva keren terug;

Esther de Grave en Hermine zijn gaan zitten).
VAN DEN BORGEN. Als ik u dan eens met de auto ••••
MEvRouw VAN DEN BORGEN. George! (hij buigt) Onze vriend de
Grave hoeft toch geen lesje te ontvangen. (Mevrouw van den Borgen

en Hermine spreken samen door, terwijl Clara met Judith praat).
DE GRAVE. En hoe bevalt u den Haag, mevrouw Dumoulin?
MEVROUW DUMOULIN. 0 •••• op den duur heel goed.
ESTHER. Heeft u de opening van de Staten Generaal al eens gezien?
MEvRouw DUMOULIN. Neen, mevrouw, nog nooit.
ESTHER. Beloof me dan, dat u in September in het kantoor van mijn
man komt kijken. Mag ik daar op rekenen? Uit de bovenvensters
heeft men er een alleraardigste blik.
MEvRouw DUMOULIN. 0, mevrouw•••• als ik dan in de stad ben,
zal 't me een waar genoegen zijn.
CLARA (tot Judith). Hiernaast kunnen we rustiger praten. (af).
HENRI (tot Eva). Dus •••• van lezen en muziekmaken houdt u niet.
EVA. 0 neen.
HENRI. Dan doet u misschien veel aan tennissen of andere sport.
EVA. Sport is me veel te vermoeiend.
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HENRI. Wat is dan wel uw liefste bezigheid? U weet niet hoe 't me
interesseert dat eens te mogen vernemen.
EVA. Waarlik?
HENRI. Op mijn woord van eer.
EVA. Nu •••• auto-rijden vind ik zalig en •••• teaen ook wel; maar waar
ik 'et dolst op ben •••• dat raadt u nooit.
HENRI. Snoepen.
EVA. Ja, snoepen ook; maar 't allerdolst.
HENRI. Toe, zegt u 't eens.
EVA. Op heel lang slapen.
HENRI. 0, dat vind ik aardig. Allerorigineelst!
MEvRouw DUMOULIN. Mevrouwtje-lief, nu ga ik eens afscheid van
u nemen. (zij staat op).
HERMINE. Zo gauw al? Uw jour is immers nog altijd de eerste en ••••
MEVROUW DUMouLIN. De derde Vrijdag van de maand. Juist.
(Mevrouw Dumoulin geeft Hermine de hand, buigt voor de anderen
en gaat rechts af).
ESTHER (nog zittend) Manlief, vergeet niet, dat wij nog naar drie
andere jours moeten.
DE GRAVE (zonder op te rij zen). Vrouwtje, ik ben geheel tot je beschikking.
MEvRouw VAN DEN BORGEN (opstaande) 'et Wordt o11%e tijd ook,
lieve Hermine.
HERMINE. Ik kom eens gauw bij je.
VAN DEN BORGEN. Wel mijn groeten aan Edsard. Zeker weer aan 't
paardrijden. Ja, ja, die geniet maar van het leven.
MEVROUW VAN DEN BORGEN. George! (hij buigt; handdrukken en
buigingen; rechts af).
ESTHER (die opgerezen is) Mijn ontvangdag, Hermine, is de Zondag.
Ik reken er dus op je met de jongelui ook eens bij ons te zien.
HERMINE. Wij zullen niet nalaten, mevrouw••••
ESTHER. Esther!
HERMINE. Uw beleefdheid te reciproceren.
ESTHER. En als je ft me vergunt, zend ik je morgen een uitnodiging
toe voor ons dinee op de vijf en twintigste.
HERMINE. Vijf en twintig•••• 0, wat spijt me dat!
ESTHER. Hoe~?
HERMINE. Dan hebben we zelf gasten?
ESTHER (lachend) Nu geloof ik, dat je je vergist.
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DE GRAVE. Edsard heeft ons gisteren nog verzekerd, dat die dag
voor jullie onbezet was.
EsTHER. Daarom juist hebben we de vijf en twintigste gekozen.
HERMINE. 0 .••• zo •••• ja ••••• Als m'en broer dat gezegd heeft ••• dan •••
dan vergis ik me zeker in de datum.
DE GRAVE. Allergelukkigst voor ons.
ESTHER. Is anders de zes en twintigste je aangenamer ••••?
HERMINE. 0, neen, me •••• Es ••••• Neen, neen. (zij geeft haar de
hand).
ESTHER. Dan rekenen we op de hele familie. Meneer Henri •••• (zij
wil Henri de hand geven, terwijl de Grave van Hermine afscheid
neemt).
HENRI. Ik z;al me het genoegen permitteren u uit te laten. (Hermine
maakt een beweging van schrik) U neemt 'et niet kwalik, mama, nu
iedereen vertrokken is?
HERMINE (zuurzoet) Integendeel. ••• integendeel! (als iedereen verdwenen is) Hè!
TONEEL

8.

HERMINE, later EDSARD, later HENRI.
(Zodra iedereen vertrokken is, zet Hermine het venster open; dan
neemt zij een fles reukwater uit een kast en sprenkelt dat op de vloer).
EDSARD (van links opkomend; niet meer in rijkostuum). Hetterrein
vrij? ••• Wat doe je? En dat open venster in deze kou! (hij sluit het
venster)
HEnMINE. Ik desinfekteer! (Edsard lacht luid). Wat 'en mens, wat
'en mens! Zo'n indringende en opdringende brutaliteit heb ik nog
nooit bijgewoond! Die durft nu letterlik alles!
EDSARD. Waarom zou ze 't niet durven? Maar nu %ie je zelf eens
hoe moeilik 'et is die op 'en afstand te houden?
HERMINE. Of ze me buiten ook eens bezoeken mocht •••. of ik haar
bij haar voornaam wil noemen. Ja wel! Dat vraagt ze me vijf minuten
na onze kennismaking. En en attendant doet ze 't mij. Ze was de deur
nog niet in, of ze had de van den Borgens een bezoek aan hun villa beloofd, mevrouw Qumoulin voor de opening van de Staten gevraagd
en ons geïnviteerd op een dinee. Zelfs Amélie heeft ze aangeklampt!
EDSARD. Wat de Grave zelf niet bereiken kon, bereikt %ij voor
hem. Dat is toch verdienstelik. Hoe heb je je van dat dinee afgemaakt?
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HERMINE. In 't geheel niet! Als jij haar zegt welke dagen wij vrij
hebben.
EDSARD. Ik? (zich bezinnend) 0 .... wacht eens •••• daar gaat me 'en
licht op.
HERMINE (droogweg) Wat laat.
EDSARD. Ik had terloops ••.• ter loops gezegd: in de eerste drie weken
hebben we geen avond meer vrij. Toen zei zij: dus daarna wel. Nu ••••
HERMINE. Heb je dan de datum 25 niet eens genoemd?
EDSARD. Ik kan 't me niet herinneren.
HERMINE. Dan ben ik er toch nog ingelopen. 0, maar niet voor
goed! Als de invitatie komt, nemen we natuurlik aan; maar op de dag
zelf word ik plotseling ongesteld en schrijf voor ons alle vier af.
EDSARD (leuk) Ja .••• voor 'en jaar zijn we dan waarschijnlik we!.. ••
HERMINE. Van de ;odentroep bevrijd.
HENRI (opgeruimd opkomend van rechts) Nu •••• (plotseling schrikkend) Hè, is 't hier koud geworden! Moedertje-lief, ik bevries. Denk
aan mijn voeten.
HERMINE. Stook dan wat op.
HENRI (opstokend) Maar 't ruikt lekker .... naar Eau de Lavande.
HERMINE. Ja, ik heb de lucht gezuiverd. (Henri lacht). Die biezondere vriendelikheid, Henri, om de Jodin uit te laten, hadt je je kunnen
besparen.
HENRI. Ik moet bekennen, dat ze me erg is meegevallen. Trouwens
de hele familie.
HERMINE. Mij allesbehalve.
HENRI. Is u jaloers, dat Esthers adel een paar duizend jaar ouder is
dan de onze?
HERMINE. Schei nu maar uit met je onzin.
HENRI. Onder het omslaan van haar mantel zei ze, beter gezegd:
fluisterde ze "siegesbewusst tt tot de Grave: zie je wel. En de Grave
drukte haar innig de hand.
EDSARD. Zie je nu hoe gelukkig ze die man maakt.
HERMINE. Volg z'en voorbeeld. Ze hebben twee dochters.
HENRI. Ik zeg u, oom, die vrouw is niet de eerste, de beste. Daar
zit ras in.
HERMINE. Maar wat voor ras?
EDSARD. Niet het verdrukte.
HENRI. Neen, eer het triomferende.
HERMINE. In mijn huis triomfeert ze •••• nied

ALS HET GETIJ VERLOOPT

380

HENRI. Jammer voor die Eva.
HERMINE. Dat onbenullige schaap?
EDSARD. Toch 'en aardig snoetje .••• welopgevoed ••••
HENRI. 0, vind u dat ook. En wat 'en rust in huis .... Geen andere
wensen kent ze dan autorijden, teaën, snoepen en lang, heel lang
slapen.
HERMINE. Een dooie mos!
EDSARD. Goed; maar al die levendigheid •••• Rust in huis zegt Henri
en daar voel ik veel voor.
HENRI. Als dat waar is, oom ••••
HERMINE. Spijt 'et me, Edsard, dat Eva voor jou te jong is. Henri,
wij gaan morgen samen naar de jour van Amélie.
HENRI. Ach, moederlief••• .! Ik op 'en jour•••• en nog wel bij Amélie,
die te gierig is om behoorlik te stoken •••• Denk toch aan mijn voeten.
HERMINE. Ik heb 'et beloofd en dat moet je nu maar eens voor mijn
plezier doen. Je hebt daar veel goed te maken. In de laatste tijd ben je
7;0 onsociable geworden!
HENRI. Als nu mijn gedachten mijn liefste gezelschap zijn. Oom,
van wie erft die Eva •••• alleen van haar moeder?
EDSARD. 0, neen. De Grave heeft me verteld, dat Judith enkel een
klein legaat van hem krijgt; maar zijn dochter Eva ••••
HERMINE. Diamant! (zij schrikt bij het binnenkomen van Judith en

Clara).
HENRI. 0, moeder!
TONEEL

9.

Dezelfden, CLARA, JUDITH.
CLARA. Wat? Iedereen weg?
JUDITH. Dan ben ik wel onbescheiden lang gebleven. Ik hoop, mevrouw, dat u 't me niet kwalik neemt.
HERMINE (nog enigszins zenuwachtig) In 't minst niet, juffrouw••••
Di•••• Ju •••• Integendeel. ••• ik •••• Maar uw mama •••• uw mama zal misschien ••••
JUDITH. Mama heeft ons gelukkig zelfstandigheid geleerd.
HERMINE. 0, zo. Dat is heel mooi.
EDSARD. Gaat 'et goed, juffrouw Judith? (hij geeft haar de hand).
JUDITH. Dank u, heel wel.
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EDSARD. Neem nog even plaats. Uudith gaat zitten; Hermine is

zeer geërgerd).
HERMINE (tot Edsard). Moet jij niet ••••?
EDSARD. Wat?
HERMINE. Wel, ik dacht •••• dat •••• dat je haast hadt•••• uit moest ••••
naar de Club.
EDSARD. (leuk) Neen.
HERMINE. O.
CLARA. Mama, zodra de oorlog voorbij is, gaat Judith ••••
HERMINE (zuurzoet) Noemen de dames elkaar al bij de voornamen?
JUDITH. Waar simpatie groeit, mevrouw, sterven de vormen gauw af.
HERMINE. 0 •••• is dat •••. dat de zaak.
CLARA. Judith gaat naar Rome voor ten heel interessante bijeenkomst en ik ga met haar mee.
HENRI. Aha.
HERMINE (zuurzoet) Jij gaat? We zullen daar, hoop ik, nog eens
nader over spreken. Niet waar?
CLARA. Ik dacht, dat u zelfstandigheid zo mooi vond. Judith en ik
zijn zowat even oud. En maak u niet bezorgd over het geld.
JUDITH. Een aangenaam onderkomen in Rome kan ik uw dochter
verschaffen.
HERMINE (ietwat verlegen) Dat is zeker•••• heel vriendelik; maar •••• tt
Is niet, dat ik Clara geen reisje zou gunnen; maar zo ver •••• ze is nog
nooit•••• en dat plan is zo plotseling opgekomen •••
JUDITH. Clara zal u daar wel alles van vertellen; maar ze zei, dat u
tt wenselik voor haar acht een levensdoel te vinden.
CLARA. Dat is toch zo.
HERMINE. Zeker; dat is zo. Maar ik dacht daarbij meer .... ik bedoelde altans niet ••••
HENRI. Een doel, waarvoor ze op reis behoeft te gaan.
CLARA (verwijtend) Henri!
JUDITH. Gelukkig, mevrouw, is er tegenwoordig voor de vrouwen
heel wat meer te doen dan enkel goede huisvrouwen moeder te
zijn.
HERMINE. Verwerpt u tt huwelik?
JUDITH. Ik stel tt integendeel heel hoog.
EDSARD. Ook voor u zelve?
HERMINE. Edsard •••• wat ten indiskrete vraag!
JUDITH. Die meneer Edsard me wel mag stellen, mevrouw; maar

382

ALS HET GPTIJ VERLOOPT

wie als ik weinig kans heeft de aandacht te trekken van een man naar
haar zin en des te meer gevraagd te worden door iemand, die haar
niet zou aanstaan, die doet beter zten leven te wijden aan ten ander
ideaal. Onze tijd, mevrouw, is ten mooie, ten belangwekkende tijd ••••
en de vredesbeweging•••• die na de oorlog krachtiger dan ooit weer op
zal leven, ••• is een van edelste uitingen van de nieuwe geest, die de
mensheid bezielt. Ja, er is tegenwoordig voor ten vrouw veel goeds te
doen en tet verwondert me wel, dat uw dochter nog geen werk harer
waardig gevonden heeft. (Henri kucht; Clara schudt verwijtend het
hoofd).
HERMINE. U schijnt tet wel ernstig met die •••• die idealen van de
tegenwoordige tijd te menen.
JUDIm. 0, zeker.
HENRI. Wie tt kan, is te benijden.
EDSARD. Juffrouw Judith wilde eerst verpleegster worden.
HERMINE. Wer kelik?
]UDIm. Dat zou mijn liefste bezigheid geweest zijn; maar helaas
was mijn gezondheid er niet tegen bestand. Ernstig bezig ben ik toch
altijd en ik vertrouw, dat uw dochter haar taak niet minder ernstig zal
opvatten. (Henri kucht weer; Clara werpt hem een boze blik toe).
Dan zal zij veel nut kunnen stichten. Zij, die het voorrecht heeft geen
Jodin te zijn •••• het spijt me voor de Kristenen, dat ik dit ten
voorrecht moet noemen ••• en die bovendien een aristokratiese naam
bezit.
HERMINE. Acht u dat laatste tegenwoordig ook nog een voorrecht?
JUDITH. Stellig, mevrouw. Zal uw dochter niet overal veel gemakkeliker toegang krijgen en veel beter worden ontvangen dan.... een
ander, ik bijvoorbeeld?
CLARA. A!
HERMINE. Dat misschien wel; maar ••••
JUDITH. Veel voorrechten heeft de adel al verloren; maar behouden
heeft zij het grote voorrecht zich van elke mooie en edele beweging
dadelik aan de spits te kunnen stellen. Maar nu mag ik u niet langer
ophouden. Mevrouw•••• meneer Edsard •••• meneer Henri ••.• Clara. (zij
geeft allen de hand)
CLARA. Morgen kom ik alles nader met je bespreken.
JUDITH. Heel goed. (rechts af).
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TONEEL 10.

HERMINE, HENRI, EDSARD, CLARA.
HENRI. Nu, die verstaat de kunst van in weinig woorden veel wijze
lessen uit te delen.
CLARA. Maar spreekt ze niet helemaal in uw geest, mama?
HERMINE. Dat zij de beste is van de hele troep •••• dat geef ik dadelik
toe. Gewikst is ze ook en brutaal •••• als d'r moeder.
HENRI. Ja, die afwijzing van oom, eer hij ze nog gevraagd hadl
EDSARD. Zeg liever die steek op de Kristenen ....
HENRI. Gelijk heeft ze.
CLARA. De Joden hebben zóveel steken gekregen; licht, dat zij er
ook eens een terug geven.
HERMINE. Je begrijpt anders, Clara, dat er van die reis naar Rome
niets komt.
CLARA. Ik zou wel eens willen weten waarom niet.
HERMINE. Omdat we die Jodinnen op 'en afstand moeten houden.
Geef je ze een vinger, dan nemen ze de hele hand. Edsard, schrijf en
verzend nu vandaag nog de invitaties voor ons dinee. Esther geeft 'et
hare op de vijf en twintigste; wij 't onze op de zes en twintigste. Als
mevrouw Esther dan ziet, dat zij bij ons niet gevraagd wordt •••• dat ik,
die op de vijf en twintigste ziek was, op de zes en twintigste weer
gezond ben •••• %al ze toch wel tot het besef komen, dat ik de toegang
tot mijn huis••••
EDSARD. Ons huis.
HERMINE. Tot ons huis nog niet door Jan en alleman laat forceren.
EDSARD. Mij wel.
HENRI. En wat doet u, wanneer Eva mijn aanstaande %al zijn?
HERMINE, EDSARD, CLARA. Wat?
HERMINE (grimmig lachend) Een uit dat nest tot schoondochter?
Neenl Dat ontbrak er nog maar aanl Hoor eens, Henri; dat •••• nooit!
HENRI. En mijn verplichting jegens oom?
EDsARD. Een verplichting jegens mij? En daarvoor wou je•••• (hij

lacht)
HENRI. Als ik nu geen ander middel heb om••••
HERMINE. Me dunkt, dat jij een betere keuze kunt doen. Wil je bepaald Françoise van Oorschot of Henriette van Waliën niet••••
HENRI. Dan rest Amélie nog, die me zeker neemt. Ik weet 'et; maar
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al is alles onzin, zelfs de onzin heeft grenzen .... wat dan ook weer onzinnig is. Ik dien me te kwijten van onze schuld jegens oom.
EOSARD. Welke schuld?
HENRI. Denkt u, dat ik nog niet weet wat u voor ons heeft gedaan?
HERMINE. En nog steeds doet.
EOSARD. Neem dat niet al te zwaar op, m'en jongen. Ik moest wel.
Trouwens .... mijn geld is immers jullie geld; andere erfgenamen heb
ik niet.
HENRI en CLARA (met dankbare verwondering) 0, oom ....
HERMINE. Edsard, dat is weer nobel van je. Ik ....
EOSARD (vergoelikend) Neen ....
CLARA. We mogen u toch wel dankbaar zijn.
EOSARO. Omdat je erfgename bent van m'en schulden?
HENRI, CLARA, HERMINE. Hè?
EOSARD. Nagenoeg als m'en vast goed is verhypotekeerd.
HERMINE (met schrik en teleurstelling) Wat?
EOSARO. Dat moest immers wel. Doordat ik jullie in huis nam,
werd m'en inkomen niet verdubbeld. Dank zij de Grave ....
HERMINE. Heb je gespekuleerd?
EOSARD. Moest ik niet?
HERMINE. God, Edsard!
EOSARO. Ja, wat dacht je dan? En nu die oorlog ....
HENRI. Zit u in de prolongatie en moet u afgeslacht worden?
EOSARO. Voorlopig drink ik m'en Sherry nog en rijd ik m'en schimmel. Mijn tijd zal 't wel uithouden. En .... après moi ....
HENRI. Le déluge.
HERMINE. Edsard; dat is harteloos!
HENRI. Dan zou 't niet eens zo erg onzinnig wezen, als ik tegen die
zondvloed met Eva plaats nam in 'en huweliksbootje.
CLARA. En als ik Judith te vriend hield.
EOSARD. Dat is jullie zaak.
HERMINE. Kan je me nu zelfs niet met 'en verstandig woord helpen
die ongelukkige kinderen te doen inzien, dat ze hun hele toekomst
vergooien, dat ze zich onmogelik maken, dat ze ....
EOSARD (leuk) Waarom?
HERMINE. Waarom .... waarom? Denk jij, dat Henri carrière zal
maken door ....
HENRI. Moedertje-lief, ik verlang geen carrière te maken. Leven is
wel strijden; maar als je geen vechtersbaas bent, wat doe je dan in de
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kou! Ik kan in de grote klucht alleen de rol spelen van ••••toeschouwer.

(Hermine heft in zwijgende verontwaardiging haar armen ten hemel).
EDSARD. En wat jij er tegen hebt, dat Clara met Judith naar Rome
trekt••••
HERMINE. Twee meisjes alleen in die grote stad •••• ZO ver weg?
EDSARD. Maar ze hebben er Judith's broer tot gids.
HERMINE. Wat?
} (
lïk)
CLARA. Heeft Judith nog een broer?
tege 1 •
EDSARD. Wisten jullie dat niet?
CLARA en HENRI. Neen.
HERMINE. Wat weet ik van die Joden af? En die broer ••• ten anarchist misschien?
EDSARD. Integendeel. Een prachtige positie. Direkteur van 'en
grote Romeinse bank. Indertijd een van de beste vrienden van burgemeester Nathan.
HERMINE. Burgemeester Nathan? Is er 'en burgemeester Nathan
geweest in de stad van de Paus? Ja •••• als de wereld ••••
EDSARD. Esther heeft haar kinderen wat goed opgevoed.
CLARA. Mag ik dus gaan?
HERMINE (tot Edsard). Is hij getrouwd ••.• die broer?
EDSARD. Voor zover ik weet niet.
HERMINE. Dus .... nog niet. Erg Joods?
EDSARD. Hij lij kt op Eva.
HERMINE. En van geloof?
EDSARD. Indifferent, denk ik.
HERMINE. Zo .•.. Nu .... dan zal ik je wat anders vertellen. Ik begin te
geloven, Edsard, dat jij gelij k hebt. Als het getij verloopt, moet men
de bakens verzetten. Het getij verloopt ....
EDSARD. Nu juist. Wat moet, moet.
CLARA. Dus, mag ik?
} (t t"k)
HENRI. U vindt 'et goed?
ege IJ •
HERMINE. Ik moet immers wel, net als je oom.
EDSARD. Niet waar? Of je alleen tegen den stroom oproeit .... je
keert hem niet.
HENRI. 0, mOeder!}
(
Z""k
""1"" h
d
k )
CLARA. 0 , mama.,tege IJ ,teTWlJ ZIJ aar te er aanra en •
HERMINE. Maar dan ook aux grands maux les grands remèdes.
Edsard, jij schrijft op de lijst van de gasten voor ons dinee meneer en
mevrouw de Grave .... met .... de dames.
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je dat nu we!. ••• zo dadelik••••?
HERMlNE. Geen half werk. Als ik me moet aanpassen ••••
HENRI. Doet u 't goed.
EDSARD. Ja wel; maar ••••
HERMINE. Edsard, 'et is voor het geluk van m'en kinderen en zou 't
dat soms niet zijn ••••
HENRI. Dan is 't ter wille van mijn koude voeten.
CLARA. Nu geen onzin meer.
HERMINE (ter zijde) Dan zullen die kinderen mij wreken!
EDSARD. ZOU

GEDICHTEN
Reeds zinkt de zon, en 't diepe hemelbloeien
Breekt in verijlden droom voor de' avondtijd.
Nog houdt de leeuwrik, nimmer te vermoeien,
De lucht in wake met zijn jeugdjolijt.
Diep tot de zwellende uiers, duiken koeien
In 't bloeien van 't fluwijnen weitapijt;
Den hals gestrekt, en de oogen star en wijd,
Staan zij er snuivend naar de lucht, en loeien.
Over de zoden donst het grijze paars
Van mist en dauw, die, van de kim gekomen,
Den avond tegengaan als bedelaars,
Nu 't gouden licht den dingen is ontnomen,
En vragen voor 't geluk dat henenging
Den nacht om sterren en herinnering.
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Wanneer ik in de rust van mijn geluk
Bedenk dat niets op aard bestendig is,
En Tijd en Dood, op buit en zege tuk,
Mijn hart belaagt en zijn verheugenis,
Dan wordt mijn heil mij als een looden juk
En sidrend voor wat onafwendbaar is,
Zie 'k, schaal aan schaal, mijn rijke vreugde aan stuk
En lijd, hoe ook bedeeld, reeds elk gemis.
Schraag met uw zachte hand mijn arm, krank hoofd
En stut mijn zwakke kracht, dat ik niet val:
Hoe wordt mij, werd uw pracht mijn hart geroofdl
Spreek, %00 'k vertwijflend ook mijn vuisten bal,
Spreek, dat mijn ziel, verdwaasd, op nieuw gelooft
Dat, eer ik sterf, dit heil niet einden zal.

GEDICHTEN

Lief, laat de herfst de schoone pracht verwoesten
Van 't veld dat stierf aan rij pens overdaad.
De wilgen ballen hun verweerde knoesten
Wild om de schand van hun berooiden staat.
Laat dag aan dag de late loovers roesten
In onverzoenbaarheid van bittren haat••••
Lief, %00 wij zelfs de sterren missen moesten,
Hebt gij niet mij? Heb ik niet uw gelaat?
Ik kus uw lippen en ik kus uw lokken,
Stroomende lokken van uw zonnig hoofd;
Wat bloesem zal mij om uw haar verlokken,
Wat is mij zomers rijp en sappig ooft,
Sinds 'k tot uw ziel en schoonheid aangetrokken,
Weet dat geen macht mij meer deez schatten rooft.
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Denk niet dat gij mijn warmen lippen vreemd,
En ver mijn oogen, die vergeefs u %oeken
Waar 'k eell%élélm achterbleef met pen en boeken,
Geheel geweken 7;ijt en wegge%Weemd.
Er blijft toch, waar ik staar op leegte en leemt',
In koperglans en kleur van oude doeken
En 't schemerlicht der warme kamerhoeken,
Iets teers van heugenis, dat niets mij neemt.
't Is droom van u, die %acht de wieken beurt
Tot vredige huive over 't vereell%élélmd hart,
Dat moedig, in herinnering doorgeurd
En moeÏ%3am 7;wijgen, waakt en hoopvol mart, En proeft in 't bittre der afwe7;igheid,
Hoe %oet uw bij7;ijn koestert en verblijdt.

GEDICHTEN

Wie bracht ik milder ooit en %00 verheugd
Dan u, mijn lust, der liefde vollen cijns?
Gij zijt de maannacht van mijn stil gepeins,
De %onnenopgang mijner trotsche vreugd.
En wondt de wereld al met wreeden grijns, Uw stage glimlach troost mij met geneucht:
Uw schoonheid overbloeit mijn wrakke jeugd
Met de innigheid van iets o~gbaar reins.
Wat kan mij krenken daar ik u bezit;
Wat %al mij deren daar ik u behoor
En mijn begeer %ich heel in u verloor, En uw geluk mij is het eenig wit
Waar mijn gedachten, stout gewiekt, op doelen:
Het midpunt van mijn streven, willen, voelen?
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Zoo gij gelukkig zijn kunt zonder mij, Volg dan uw weg de blauwe bergen over,
Waar 't dagen klaart en onder 't blonde Ioover
De zon het wonder spint van 't nieuw getij.
Geen schaduw van vervroegden avond roove er
De lichte glorie van uw levensmei,
En dat uw hart er zoo gelukkig zij
Dat 't wezen schooner schijn' dan elke toover.
Wat zal ik klagen, dat ik heel alleen
De wijde weteld met mijn staf doorschtijd
En denk aan wat eens was en weer verdween, -

Of 't plots herkend geluk ook langs mij glijdt
En 'k zwijgend om verwelkte bloemen ween:
Zoo gij alleen maar heel gelukkig rijt.

GEDICHTEN

Uw beeld is aan den einder van mijn droom
In klaarte van verreinden staat gerezen.
Ik die niijn droefheid liet den vrijen toom,
Heb eindlij k al mijn leed om u geprezen.
Luid klotst wel tusschen ons der dagen stroom
En leemte werd wat volheid was voor dezen;
~ dieper staar 'k, en met verborgen schroom,
Op 't nooit bevroede wonder van uw wezen.
Zoolang 'k u in mijn armen hield gevangen,
Duchtte ik den nijd'gen tijd om uw bezit.
Gij gingt. De tranen stroomden langs mijn wangen.
Maar hoe , ook keere, - zeker weet ik dit:
Dat nacht en dag vol van uw schoonheid hangen
En 'k in mijn versmuziek uw %iel aanbid.
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Kom niet in droom meer tot mij als te nacht.
De klank van uw vergeten stem herwekte
De erinnering die sliep, en schreiend strekte
Ik de armen naar u uit. Gij kwaamt, ik zag 't,
Mij ter bevrijding. 'k Vond de stad bevlagd;
De torens zongen en de zon beple kte
Het groene veld met goud; de blij-gebekte
Leeuwriken loofden 't dagen, lang verwacht.
Toen zwijmde uw beeld in 't bleek ontwaken heen.
De grijze werklij kheid lag vaal en droef
Rondom .... Och, wilt gij niet dat 'k 's ochtends ween,
Kom dan te nacht niet uit uw stille groef....
Maar beter dan mij heel te zijn ontnomen,
Blijf - hoe 't ook schrijne - blijf in droomen komen.

GEDICHTEN

Het broos geluk van liefde zoo kortstondig
Als koninklijk, dat 'k aan uw hart genoot,
Zal 'k onaflaatbaar blij voorts, .en volmondig
Verheerlijken voor 't aanschijn van den Dood.

Is 't loven van verleden vreugd dan zondig, Niet veeleer plicht van dank, wel diep en groot?
Duld dan den zang waarin 'k uw roem verkondig,
Als uw zonsondergangs rijk avondrood.
Gij moogt al 't wislend leven toebehooren
Onder den wind van de' algeweldgen tijd:
Hoe ver mijn hart, zijt gij mij niet verloren
Daar 'k van 't verleden leef, slechts dat belijd ..•.
En, o! door 't want van mijn erinring hooren
Mijn dagen de' adem gaan der eeuwigheid.
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o Tijd, die leeft van altijd weer verderven
En delgt tot ulfs de erinring van 't genoegen,
Is heilig voor u ·'t heiligst dat wij droegen?
Ons korte leven is een eindloos sterven.
Zal 't wrekend ijzer uwer vraatge ploegen
Ook door mijn bloeiend heil uw voren kerven,
En doemt gij mij, zoo rijk, tot eender derven
Als de allen die vergeefs uw meelij vroegen?
Neen, mijn geluk gaat niet met mij te gronde.
Ik heb mijn lied gelegd in 't hart van velen,
't Zal klinken in nog ongeboren monden.
Dra zult gij mij tot stilte ulf bevelen, Maar Doods doem treft den geest des kunstnaars niet
En leven zal 'k in mijn onsterflijk lied.
FXLIX R UTIEN

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

XXVIII.
Achter de kam der Gordaische bergen lagen Dareios' legers.
Het was midzomer en de wijde korenvelden golfden onder blauwen
hemel hun gouden zee tusschen de oeveren van Bumodos en Lykosj
de wingerd slingerde er zijne festoenen tusschen de olijveboomenj
de hoeven, nog niet angstig verlaten van landlui, lagen er met hunne
vreedzame huizingen, stallen en schuren verspreid; het loome vee
plekte over de hellingen der heuvels. Nog lag wijde de rust over
deze landouwen als zij eeuwen gelegen had: een herdersfluit zelfs
weêr klonk nog wel trots de verder-op, maar zoo dichtbij, zich
breidende kampementen, tenten van Barbaren en Perzen: duizenden
en duizenden hier verzameld om den Koning der Koningen heen.
De koninklijke Perzische postweg liep door deze streken naar
Arbela, kleine, bloeiende stad als alle steden aan den postweg gelegen en waar Dareios geborgen had zijne schatten en de gelden des
legers. Niet ver van Arbela, eveneens aan den postweg, schemerde
tusschen steeneikgeboomte een gehucht, Gaugamela, het Huis van
den Kameel: overlevering wilde, dat hierheen eenmaal in alouden
tijd een koning zijn vijand ontvlucht was, dank den snellen beenen
van zijn kameel, sedert aldaar, een satraap gelijk, gehuisvest en met
eere omringd.
Verder breidde zich de onmetelij ke vlakte, waar DareiosAlexandros
wachtte. Rondom, naar het verschiet van blauwe horizonnen, vergolfden de heuvels, wazigden de verdere bergen. Wat verhevenheid
zich echter beurde en bultte de vlakte uit, was door de Perzen
geslecht: rots, struweel, een verdwaalde boom, grazige helling: het
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was alles als weg gesneden en glad geschoren of een wijde arena
voor groote spelen met grootsten zorg bereid was. Hier zouden overwinnen de Perzen, met de ontplooiing htmner immense legermachten,
met de verschrikkelijke aandavering hunner gedrochtelijk moordende
zeiswagens en iederen dag rukten de ver kenners uit naar het Westen
om te zien of de vijand niet kwam. Maar geen Macedoniër hadden
2;ij gespied: enkel hunne eigene krijgers, die met Ma2;aÏos onverrichter :z:ake, vluchtende, naar het scheen en tegen den achtergrond
van hoog op vlammende vuurgordijnen, terug kwamen naar het
hoofdkwartier.
Toch, hier zouden 2;ij overwinnen en Mazaios, bij Dareios, scheen
de brand en zijn vlucht voldoende verklaard te hebben. Maar een
morgen :z:agen de schildwachten aan de uiterste wachtpost aanloopen,
hijgende, over de heuvels, de vlakte en het kamp te gemoet, een, dien
zij aan zijn gewaad verkenden als een Pers, als een eunuch.
- Het is Tyriotès, 2;eiden zij verbaasd.
Zij hadden den eunuch herkend als de opperste gesnedene der
Koningin Stateira. Bijna komiesch, dravende, hijgende, liep hij wiegelende aan, zijn lange tuniek in flarden aan doornstruik en aloë verscheurd. Van links naar rechts, schommelende als op pijn doende
sandalen, die, versleten, ontslipten telkens zijn bloedenden voeten,
draafde, hijgde hij aan, met knikkende knieën, met de magere vuisten
voor de borst gebald als een hardlooper maar belachelij k, met openen
mond, puilende oogen, de enkele grij2;e lokken verwaaid aan zijn
slapen. Hij riep van verre den schildwachten toe, hij gebaarde nu met
schrale armen uit wijde mouwen.
- Tyriotès! riepen de schildwachten. Waar komt gij van daan,
Tyriotès?!
De eunuch, genaderd de wachtpost, wankelde op zijn nog loopende
beenen of een schuddende koorts hem door flitste, kermde en viel,
tollende om 2;icbzelf, neêr.
- Van de Macedoniërs! riep hij, smeekende. Voert mij voor den
Koning! Ik heb hem te melden!
Maar kermende bleef hij liggen.
De schildwachten beurden hem op onder de oksels. Zij riepen
de schildwachten achter hen toe mannen te 2;enden, opdat zij
Tyriotès voor den Koning 2;ouden geleiden.
- Zijt ge ontvlucht? vroegen de schildwachten. Welk nieuws
brengt gij??
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De eunuch, hangende in de hem opbeurende vuisten der soldaten,
zwoegende, tweetende, richtte zich hoog.
- Zal ik dat u het eerste vertellen? hijgde hij verontwaardigd.
Voert mij dadelijk voor den Koning der Koningen, stralende zij
mij zijn heilig gelaat! Ja, ik heb kunnen vluchten .•.• Alleen om mijn
gebieder kond te doen .... heb ik vijf parasangen geloopen .... In het
stof van den postweg ..•. maar ook klimmende over rotsige heuvelen ...•
wadende door de rivieren.... De jakhalzen heb ik 's nachts hooren
huilen.... als ik een oogenblik.... hijgende neêr lag. Een onrijpe
dadeL •• was nu en dan mijn eenige voedseL •.
Twee jonge soldaten liepen aan; hunne lange tunieken wapperden
om hunne gesnoerde kuiten; hunne stalen punthelmen sloten rond
boven hunne nieuwsgierig glanzende oogen.
- Voert mij tot den Koning der Koningen! riep Tyriotès nu hoog,
terug winnende zijn waardigheid van oppersten eunuch der
Koningin. En denkt niet, dat ik mijn smart zeg, v06r ik aan 's Konings
voeten lig!
De jonge soldaten ontvingen Tyriotès uit de handen der schildwachten en zij steunden hem aan de ellebogen: nauwlijks kon de
uitgeputte mensch meer voort. Zij voerden hem het gehee1e kamp
door en allen wilden weten .... Maar Tyriotès zweeg en wankelde voort
tusschen de tentestraten, over de pleinen der kampementen. Dareios,
ijlings gewaarschuwd, trad uit zijn tent, zijne neven en veldheeren
om zich heen.
- Heer!! riep de eunuch, juichende.
Want hier, hij, deze Koning van majesteit, in het sleepend gewaad,
was zijn eenige vorst; Alexandros was niet meer dan een knaap.
En Tyriotès haastte uit den steun weg der jonge soldaten; hij wankelde tot voor Dareios' voet en stortte neêr: aanbiddende bleef hij
liggen.
- Zie ik u, Heer?! riep hij in vervoering. Zie ik uw stralende
aanzicht over mij rijzen als de zon zelve over een aardkluit? Lig ik
aan uw heiligen voet en overzweemt mij de zoom van uw geurig
gewaad?!
Hij kermde, handen beurende, in zaligheid.
- Tyriotès! riep Dareios. Wat meldt gij mij??
Luid kermde de eunuch, zich wringende, op. Als een worm
wrong hij zich aan zijns Konings voeten.
- Spreek! drong Dareios, doodelij k angstig. Uw komst spelt
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mij, voorvoel ik, gruwzame ramp maar ik leerde reeds rampulig zijn!
Spaar niet mijn gehoor en mijn weten! Meld mij mijn vreeslijk Noodlot! Spreek •••• spreek mij van mijne moeder, mijne zuster-vrouw,
mijn kinderen? Zijn zij dood, onteerd, zwoegen zij in allerlaagste
slavernij??
De eunuch richtte ten halve zich op.
- Heer, zeide hij. Nooit, in deze bijna twee jaren, dat het licht van
uwaaDZÏchtden gevangen Perzen verre bleef, heeft bet de vorstelijke
Vrouwen en den jongen prins ontbroken aan wat het ook zij. Zij verbleven te Sidon met vorstelijke eere omringd, gediend door ons,
eunuchen, en bare vrouwen en omgeven van haar eigen Perzische
wacht. Alexandros zelve noemde haar Koningin en vorstin en bood
haar zijn hulde en voor zijn eigen zoon kon hij niet teederder zijn
geweest dan voor den uwe, die groeide als een jeugdige palm. Maar
uw zuster-gemalin, 0 Vorst, kom ik u melden •••• is niet meerIl
Rondom, onder wie luisterden - Dareios' neven en satrapen en
veldheeren - brak de rouw in zuchtgeroep van ramp en rampzaligheid
los. De Koning zelve, éen oogenblik als verstomd, wierp klagend
de armen omhoog en schreeuwde zijn kreet van smartelij kheid,
lang. Op afstanden, hier en daar, luisterden de wachten, de soldaten,
de kapiteinen toe. En het zwol tot een algemeenen roep van jammer:
de Koningin, Stateira, was niet meer! Een roep, die zich herhaalde
en door het geheele kamp verliep tot naar de schildwachten toe, die
Tyriotès hadden aan zien loopen. Nu wisten zij allen: de Koningin,
Stateira, was niet meer!!
Dareios, wanhopig, riep:
- Welke misdaad, 0 Alexandros, had ik jegens u bedreven? Wie
der uwen deed ik ombrengen, dat gij mijne wreedheid zoo wildet
wreken?! Uw haat vernietigde, 0 verkrachtte waarschijnlijk wat het
liefste mij was, zonder dat ik ooit u gaf reden tot zulken haat! Streed
ik tegen uw vrouwen, dat gij schande en verderf bracht over de mijne,
over mijne zustervrouw, mijn Koningin?!
Hij snikte, staande, radeloos ballende de vuisten, te midden zijner
radelooze bloed"erwanten, wier gebaren van smart en rouw gebaarden
met de zijne mede.
Maar Tyriotès riep:
- Neen, Heer, neen, Heer, neen! Martel mij, zoo ik de waarheid
niet zeg: dood mij, zoo het blijkt, dat ik loog! Ik getuig! Ik getuig!
Alle onze goden hooren mij! Nooit naderde Alexandros Stateira dan
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met hulde en eerbewijzing! Wij zagen het zelve, uw trouwe slaven,
ik zag het zelve, als hij haar naderde: met hulde en eerbewijzingl
Zelve zette hij zich niet en liet haar zitten en de kussens gebood
hij ons te schikken op de steenen banken ••••
- En zoo grooten zorg voor een gevangene was schuldeloos en
welde niet uit schuldig gevoel??
- Neen, Heer, neen, Heer! riep Tyriotès. Nooit zag Alexandros
Stateira alleen en drong hij tusschen hare deurwachteren door: wie
beter dan wij, dan ik zoû het weten, die waakte als een hond op hare
drempels! Zoo Barsina, Memnons weêuw, Alexandros beminde en
een zoon baarde te Sidon, nooit was ontrouw Stateira, de kuische
en trouwe, en nooit wilde Alexandros, dat anders dan trouw zij was!
Ik weet het, ik weet het, Heer, wat ook gevoelde Alexandros diep
in zich, voor zoo volschoone aanvalligheid! Heer, lijdende was onze
gebiedster al lange, levenloos werd geboren uw dochterlijn en verloofde voor onzen prins Ochos en sedert bleef zij lijdende: als een
rozerank, die steun zocht, hing zij in de armen harer vrouwen en
wipten wij met onze staven de verdwaalde kiezelsteenen ter zijde
weg voor haar voet maar toch, blijven in Sidon wilde zij niet, toen
uwe en hare Moeder, Sisygambis, de Macedoniërs te vergezellen
wenschte naar u toe, naar u toe, mijn Koning! Helaas, het was een
zwàre tocht, hoe gerieflijk ook heur harmamax: het was het eindelooze rijden mede tusschen tros, trein en achterhoede: het was het
oversteken van breede rivieren, 0 hoe breed en bruischende, Heer,
w~ de Tigris! En zij was zoo moede en uitgeput en angstigde te veel
om der Mane verduistering en het scheen, zij kon niet meer mede,
zij kon niet meer en zoo, Heer, bezweek Stateira, tusschen de armen
van Sisygambis en de prinsesjes, uw dochteren, Heer, ach, zij
bloeien als roze knoppen! En wij hadden tijd gehad die dagen van
rust de groote tenten op te slaan en zij lag in vorstelijke statie,
Heer, in de groote tent en wlj ontstaken de aromaten op schalen
rondom haar en slaakten de jammeringen, zooals het behoort en de
Fravashits geleidden hare ziel over de azuren treden der zeven
paradijzen ••.• En den volgenden dag, Heer, bouwden wij den brandstapel, als Alexandros bevolen had, breed en hoog, en wij behingen
den stapel met kostbare tapijten en stoffen en plaatste het gouden
bed met de doode tusschen de schalen vol walmende aromaten •..•
Geheel het leger harer vijanden, Heer, was geschaard op de hellingen
te harer eere en de priesters ontstaken het heilige Vuur, Heer en
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Alexandros beweende haar, Heer, niet anders dan gij zelve gedaan
hadtl
Dareios kreunde van smart.
- Ik was niet daar! Ik was niet daar! kermde hij. Hij was het, die
haar beweende!
- Het scheen of hij een eigene zuster beweende en troost zocht, de
armen geheven, voor overgroote smarten. En hij vastte, Heer, met
ons allen mede, ~oo als het voeg~ is, voor ons Perzen, in ~
grooten rouw!
- Peruë's goden in uw ~uiveren hemel! dacht Dareios. Steunt
mij mijn heerscherschap maar ~oo gij de kans reeds onherroepelijk
keerdet en mijn lot reeds beslistet, geef ~ë dan geen anderen heerscher dan de~en rechtvaardigen vijand en edelmoedigen overwinnaar!
Zwijgend, in overmate van smart, sluierde hij metujnmanteluch het
buigende hoofd. Alle ~jne neven, satrapen, en veldheeren deden als
hij. Hun kermen kreunde in gemee~en rouw, nu luidruchtiger
dan stiller bedreven. Zoo volgden uj Dareios de koningstent in ••••
Eunuchen omringden Tyriotès en voerden hem weg.
Oe ~n ver~onk langs de Westelijke heuvelen, waarachter dreigde
het geheim van Alexandros' naderende legers: de donkere ruitersilhouetten der uitspiedende verkenneren schaduwden ~art af op
de kammen tegen den rossen gloed: ~ee van roodgouden glans
wemelde over de kampementen, verder over de wijde korenvelden
met de hier en daar verspreide hoeven en het loome vee, dat overplekte
de hellingen; een herdersfluit weerklonk••••

XXIX
Het scheen of van beide ~jden niet tot den slag besloten kon
worden maar het was niet om de vredig onbewuste natuur, in
de~e valleien dien noodlottigen ~omer van een nog meer dan anders
weelderige vruchtbaarheid: het was om de ~elen der menschen, der
Koningen en veldheeren, die het Noodlot niet in de starre oogen
dorsten schouwen en aan beide ~jden ~ich schuil hielden achter
het uitste!. •••
Dareios ~ond Alexandros als afge~ten tien ujner neven.
Terwijl uj, gekondigd, af stegen van hunne paarden, naderde hen
Bagoas, met plichtpleging en eerbetoon. Maar vóor hij een enkel
woord met de prinsen kon wisselen, W2ren de Vrienden nabij getreden,
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Krateros, Ptolomaios, Perdikkas, Meleagros met hunne argyraspiden
en hoffelijk koel vroegen zij den Perzen hunne wapenen, die deze
overgaven, waarna zij duldden, dat de plooien hunner kleederen
doorzocht werden.
Toen werden zij geleid in Alexandros' tent.
De oudste der prinsen sprak:
- Niets dwingt onzen Koning, Dareios Kodomannos, de goddelij ke
Achaimemide, op dit ons gunstige oogenblik, 0 Alexandros, vrede
aan te bieden voor de derde male. Het zijn alleen uwe eigene rechtvaardigheid en edelmoedigheid, die hem hiertoe bewegen. Dat zijne
Moeder, zuster-vrouwen kinderen, reeds sedert twee jaren, uwe
gevangenen waren, bevroedde hij alleen, omdat hij niet in hun
midden was. Gij omringdet de vorstelijke Vrouwen met eere en
noemdet haar bij hare titelen, gij dulddet, ja bevaalt zelfs, dat zij zich
omringden met hare wachten en gevolgen. En op uw schoon gelaat,
o Vorst, weêrspiegelt zich nu, na het verscheiden van Stateira,
Sisygambis' dochter, de zelfde smart en weemoed, die ik waar nam
op Dareios' gelaat toen wij afscheid van hem namen en toch, hij
beweent eene zuster-gemalin, gij de vrouw uwer vijand. Ik wil gelooven, dat gij reeds uwe legeren in slagorde op hadt doen stellen
zoo niet de vrome zorgen voor haar lijkdienst u hadden weêrhouden.
Is het dus wonder, dat Dareios wie zoo zacht is onze vorstelijke
Vrouwen gezind, bewogen voorstelt vrede te sluiten? 0, Koning,
waarom elkaar te bestrijden zoo de haat plaats maakte voor zulke
teedere gevoelens? Eenmaal bood Dareios u alle grondgebied ten
Westen van den Halysstroom. Thans biedt hij u alle landen tusschen
Hellespont en Eufrates •••• Als bruidsgift voor zijne oudste dochter,
die hij u aanbiedt als vrouw. Zijn zoon Ochos blijve u gijzelaar: de
faam roept, dat gij hem als een vader leerdet beminnen. Geef slechts
de vrijheid weêr aan Sisygambis, de hooge Moeder, aan Drypetis,
de jonge prinses en sta toe, dat Dareios u schenke voor hare in-vrijheid-stelling de som van dertigduizend talenten gouds ....
Ontroering ging tusschen de Vrienden om; alleen Alexandros,
zittende, bleef roerloos.
- Zoo ik nieueker ware, ging de oude Pers door; van de bezadigde
gevoelens uwer ziel, 0 Vorst, zoû ik u niet zeggen: sta niet enkel de
vrede toe, aanvaard haar nu zij geboden wordt. Zie terug en aanschouw wat gij achter den tred uwer legeren liet, zie voor u uit en
aanschouw wat gij begeert. Te uitgebreid rij k is bezitting vol gevaar.

404

ISKANDER

Zaagt gij nooit hoe vaartuig bovenmatig groot moeilij k is te besturen?
Wellicht verloor Dareios enkel zooveel omdat te uitgebreide heerschappij niet te overbreiden is door éen schepter • Gemakkelij ker is te
overwinnen dan te beheeren. Denk na, 0 Vorst, want de dood van
Stateira vermindert reeds de macht uwer erbarmelijkheid.
De Perzen trokken zich, uitgeleid, terug. In de tent broeide de
zomerwarmte en als in koorts stonden om Alexandros Parmenion
en de Vrienden. Somber bleef Alexandros zitten, in tijn wit lederen
wapenrok, de beenen wijd, de diepe frons over het lage voorhoofd,
de vuisten lichtelijk gebald op de dijen. Er %Woelde de stilte: niemand sprak nu de Koning %Weeg. Maar tij hadden, na twee jaren,
genoeg van dezen oorlog, dien tij gewonnen hadden. Wat Dareios
bood, was de overwinning van Hellas, eindelij k! over Perzië. Tot
den Eufrates toe zoû Azië Grieksch tijn! Eene Perzische prinses de
vrouw van den Macedonischen Koning! Een nooit nog bij een geziene
schat van dertig-dui%end talenten gouds voor de losprijs van moeder
en dochter des Perzischen Konings! En de aanstaande Oostersche
Koning gijzelaar van den Westerschen overwinnaar! Wat aarzelde
nog Alexandros? Was het avontuur niet voleind? Was niet behaald
de overwinning? Verwachtte in Hellas wie ook meer dan hier werd
geboden? Het was onmetelijk en verblindend! Parmenion, reeds
bejaard, zag voor tich de eindelijke rust. Hefaistion, stadiger be%3digd in evenwichtigheid dan Alexandros met de wisselende tiel,
meende, dat, zoo deze derde maal niet genomen werd wat werd
geboden, -de Fortuin tich zou wreken en wenden. Filotas wilde
nu enkel genieten, de liefde van Antigone, de weelde, waaraan reeds
gewend hij was. Alle de anderen, hoe soldaat ook in hunne ziel,
wenschten er mede te eindigen na twee jaren strijds en oorlogsbeweeg
zonder respijt. Het was genoeg: eene moêheid voelden zij in de
spieren hunner armen, in de gedachte hunner geesten: zij wilden
vrede, tij snakten naar vrede, naar zoete vrouwen, blijde kinderen,
haardsteden en Spelen te Olympia en Nemea: zij smachtten terug
naar Hellas. En dat de Koning, somber, 7;wijgen bleef, roerloos,
ontstemde hen allen. Waarom sprak hij niet? Wat wilde hij toch?
Wist hij dan niet, dat zoo zij de vrede wenschten, de argyraspiden
en geheel het leger nog meer de vrede wenschten dan tij ••.•••?
En steecb in de tent brovide de onverdragelij ke, benauwende zomerwarmt€ en %Woelde de steeds %Waarder drukkende stilte. Tot
Parme010n die eindelijk te verbreken waagde:
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- Wat meent Alexandros?
De drie woorden van den opperbevdhebber, met wien Alexandros,
onbewust en waardt.erend, nooit eensgezind was, deed in hem de
matelooze trots op springen als gekrenkt. Om zich te beheerschen,
zeide hij slechts, zich dwingende tot een glimlach, die grijnsde:
- Wat meent Parmenion?
- Ik meen, antwoordde Parmenion: dat het redelijk 15 aan te
nemen. Wat Dareios biedt, 15 de overwinning van Hellas over
Perzië. Nog geén Hellensche vorst bezat de landen tusschen
!ster en Eufrates: met deze vrede zoû de wereldmacht zich verplaatsen van het Oosten naar ons Westen. 0 mijn Koning, dien ik
lief heb, zie achterwaarts terug, naar Macedonië; zie niet meer
voorwaarts naar Baktriana of Indië! Wat gaan zoo verre gewesten
ons, Hellenen, aan? En dertig-duizend talenten gouds ..•. is dit geen
wereldschat in ruil voor een oude .vrouw en een jonge maagd?
Zeer ontstemd antwoordde dadelij k Alexandros snijdend, wendend
het hoofd naar Parmenion:
- Zeker, ware ik Parmenion, ik zoû ook meer dat geld op prijs
stellen dan de roem. Maar ik ben Alexandros ••••
Hij stond in eens woedend op.
- Ben ik een koopman? riep hij woedend uit. Heb ik iets te verkoopen, vorstelij ke slavinnen of glorie misschien? Eerder zend ik
de Vrouwen en den kleinen knaap vrij terug naar het Perzische
kamp dan dat ik geld voor hen aanneem!
Hij had een minachtend snel klakkend gebaar met wijsvinger en
duim •.•. Zijn grauw blauwe oogen brandden en bliksemden. Zijn
kleine mond trok wreed van woede.
Toen, zonder te raadplegen de Vrienden, tot den officier, die
wachtte ten drempel:
- Leid binnen de Perzen.
Zij kwamen. Zij waren allen bejaarde prinsen, van fijne statigheid,
van overwogene, toch ingeborene waardigheid, die, ware het noodig,
het zwaard nog voeren zouden rondom hun neef en Koning. En
de overwinnaars gevoelden dat zekere overwicht van overge-erfde,
eeuwoude beschaving dier overwonnenen en, sterke, jonge mannen,
bijna den wensch zóo oud te mogen worden, zoo waardig, statig,
voornaam in grijzaardschap, als deze Perzische prinsen.
Maar Alexandros, gezeten en zich beheerschende tot snijdend koele
hoffelij kheid, zeide:

406

ISKANDER

- Gaat, Perzische prinsen, tot Dareios terug. Zegt hem, dat, toen
Ik mij erbarmingsvol betoonde, ik dit niet deed uit vriendschap voor
hem maar omdat mijn aard zoo is. Ik ben niet gewoon met vrouwen
oorlog te voeren: gewapend moet zijn tegen wie ik als vijand sta. Zoo
uw Koning mij nog vrede smeekte te goeder trouw, zoû ik hem
wellicht die toe staan. Maar als hij telkens, nu door geheime brieven
mijne soldaten tot verraad poogt over te halen, dan door zijn goud mijn
Vrienden en kapiteinen, kan ik niet anders dan hem tot het einde
toe achtervolgen, niet als een eerlijk vijand maar als een moordenaar, als een giftmenger! Wat de vredesvoorwaarden betreft, die
hij mij door uw mond brengt ••.•
Hij hield zich niet langer in: ziedende van toom rees hij op, balde
de vuisten, de frons over zijn jong voorhoofd wolkende boven zijn
brauwen.
- •.•• Zoo ik die aannam, ging hij sissende voort; zoû ik hem de
overwinning af staan. Edelmoedig staat hij mij toe wat achter den
Eufrates ligt! Zegt eens, waar staat gij voor mij, Perzen? Het schijnt
mij toe, dat· ik den Eufrates reeds was over getrokken. Jaagt mij
eerst van hier, opdat ik wete, dat wat gij mij biedt, u behoort! Met
de zelfde edelmoedige vrijgevigheid biedt Dareios mij zijn dochter
tot vrouw! Mij dunkt, zij is reeds twee jaren mijne slavin en ik had
haar nemen kunnen, zonder zijne vaderlijke toestemmingen,
wanneer het mij slechts behaagd had. Weet ik niet, dat hij haar
anders een zijner slaven had toe bedacht? Mazaios wellicht?! Hooge
eer is het mij, dat hij mij de voorkeur geeft boven Mazaios, den
eeuwigen vluchteling! Vertrekt, boodschapt Dareios, dat wat hij
verloor en wat hij bezit de losprijs is van dezen oorlog: met het
zwaard zullen de grenzen onzer rijken worden getrokken en ieder van
ons zal heerschen over wat de dag van morgen hem toe bedeelt!
- Koning, antwoordde de oudste Pers. Gij zijt oprecht. Gij wilt
den oorlog en spiegelt ons niets van vrede voor. Welnu, het zij.
Veroorloof ons tot onzen Koning terug te gaan, dat ook hij zich
tot den oorlog bereide.
Zij vertrokken. Toen verliet ook Alexandros de tent, sprakeloos,
somber, alleen. De Vrienden achter hem en Parmenion verspreidden
zich, somber als hun Koning en ontevreden, naar hunne kwartieren.
Plotseling, zich bewust, dat hij daar eenzaam liep, wendde zich
Alexandros en riep hartstochtelij k:
- Hefaistionl
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Hefaistion haastte ûch nader. De Vrienden zagen hoe Alexandros
den arm sloeg om Hefaistions schouder en zich met hem, pratend,
verwijderde ••••
•..•Maar in de vlakte, reeds ver van het Macedonische kamp,
van achter een groep palmboomen, zagen de, vol zorg terug rijdende,
Perzische prinsen, een jongen eunuch, die hen naderde.
Zij her kenden Bagoas en verbaasden.
- Neven van mijn Vorst, sprak haastig de eunuch. Hoort mij éen
oogenblik, hoe kort het ook zij. Want ik waag hier mijn leven ZOO
de Macedoniërs ons samen zien. Duldt, dat ik u mijn raad geef.
Indien morgen hier de slag door ons wordt verloren ••.•
- Hoe weet ge, dat Alexandros de vrede weigerde? vroeg de
oudste Pers.
- Ik voorgevoelde dat en was er zeker van. Want ik kèn hem ..••
sedert twee jaren reeds ••••
- Ga door.
- Indien morgen hier de slag door ons wordt verloren •••• draagt
dan zorg, dat de weg naar Babylon vrij ûj en dat Babylon ûch
overgeve.
- Babylon! Aan Alexandros!? Zich overgeven? Waarom?
- Hij zal er heen gaan en het zal zijn verderf ûjn. En eenmaal
wellicht zijn dood!
- Zijt gij een verrader? Waarom bleeft ge bij Alexandros als ge
vluchten kondt? Vluchttet ge niet reeds van Sidon naar den voet der
Armenische bergen en keerdet gij niet terug tot den Macedoniër?
- Sta ik niet boven verdenking? Wer keloos zoû ik ûjn en nutteloos
in Dareios' reeds te grooten hofstoet. Bij Alexandros niet.
- Wat werkt ge en waartoe ûjt ge bij hem van nut?
- Ik ben nuttig mijn land en mijn vorst. Ik werk mijn wraak.
Ik ben geduldig en overhaast mij niet omdat toch reeds alles verloren schijnt maar ik vergeet nooit mijn wraak, die ik voor bereid.
Gelooft mij, neven van Dareios: indien morgen hièr de slag door
ons wordt verloren.... draagt dan zorg, dat de weg naar Babylon
vrij ûj en dat Babylon ûch overgeve! Hij zal er heen gaan en het
zal zijn verderf Ûjn. En eenmaal wellicht ûjn dood. En Dareios zoû
alles kunnen herwinnen .••.
De oude Perzische prins, van zijn paard, zag Bagoas diep in de
oogen.
- Waarom doodt gij hem niet?
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- Ik kan niet, ~eide de eunuch, bleek.
- Waarom niet?
- De macht ~oû mij ontbreken tot de daad. Een dolk ~oû vallen
uit mijn hand als ik die richtte op Alexandros' hart, in ~jn slaap.
- Meng hem vergif.
- Ik kan niet. De beker ~oû sidderen in mijn hand, als ik dien
bood en overvloeien.
- Gij ~jt als de vrouwen. Als Sisygambis, als Barsina, als Stateira
was! Als de kinderen! Als allemaal! Gij bemint hem!
- Neen. Ik haat hem.
- Het is niet waar, eunuch. Gij hadt de kracht dagen van ontberingen door te maken om naar den voet der Armenische bergen te
komen. Gij hebt de kracht om Alexandros in ~jn slaap te doorpriemen. Of hem vergif te mengen.
- Ik heb niet die kracht. Ware ik niet ontmand, ik hadde die
kracht wellicht. Ik heb nu alleen de kracht de omichtbare draden
te spinnen van het web, waarin hij zich uI verwarren.... en sterven.
- Gij hebt de kracht voor hem te dánsen!
- Ook die. Omdat die kracht de zèlfde is als die, waarmede ik
het web weef. Maar ik heb niet de kracht tot de daad. Het is alles
verijld bij mij tot spinsel van gedachte maar de gedachte kan sterker
~jn dan de onmiddellijke daad. Ik verlaat u thans. Ik' ga terug. Ik
durf niet langer afwe~ig ~jn. Hij kan mij ontbieden en willen, dat
ik den donkeren wijn meng, die hem niet vergiftigt maar jaagt door
de aderen naar slapen, hart en zinnen, terwijl ik voor hem .••• dans, 0
prins. Alleen nogmaals ten derden male: indien straks hier de slag
door ons wordt verloren, draagt dan ~org, dat de weg naar Babylon
vrij ~ij en dat Babylon ~ich overgeve!
- Maar de slag W door ons gewonnen worden! riepen woedend
de Per~ische prinsen te paard.
- Ahura-~da geve het! riep Bagoas met een hartstochtelijken
snik, waarin het ongeloof trilde.
Hij groette met hofgebaar en achter struweel en rotsgesteente
verdween hij, als een verslippend~ slang.
De Perzen, ontevreden, somber, vol ~org de gebogene hoofden,
spoorden hunne paarden en verdwenen in de vallende schemering.
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xxx
Dareios wist nu, dat Alexandros geweigerd had. En over hem
kwam de stille gelatenheid te gelij k met de onverschilligheid vol berusting, omdat Stateira toch niet meer was, moeder en kinderen
reeds sedert twee jaren ver van hem toefden in des overwinnaars
macht, waar zij - bitter gevoelde hij het - zoo vreemd, bijna
tevreden waren; omdat zoo veel verloren was. En het was bijna,
zijns ondanks, dat de aanblik zijner onmetelijke heirmachten, gelegerd tusschen de Gordaïsche bergen, hem zich herinneren deed,
dat hij nog steeds was de Koning der Koningen en dat het goddeloos zoû zijn te wanhopen zijn wereldmacht, met gunstige wending
der fortuinlij kheden, terug te erlangen.
De bittere en onverschillige stemmingen verdreven in deze nieuwe
vroomheid. Morgen, wanneer? overmorgen zoude beslissing vallen
en de goden beheerschten de kansen. De Magiërs, beradende met
den vorst, prezen hem omdat hij zeide, dat hij, vroom, zijn lot nu
over gaf in de handen van Ahura-Mazda. Zijn schoon, amberbleek,
van trekken vrouwelijk week gelaat, in den donkeren baard en
tusschen de donkere lokken, die als met gerank het omlijstten, was
verstrakt in effen weemoed, nu hij zelve meende, dat het oogenblik
daar was het eeuwige en onbluschbare Vuur te aanbidden. Daar het
morgen wellicht te laat zoû zijn. De atharvans - de vuurpriesteren werden verwittigd. Berekend werd de heilige ure; de heuveltop,
waar het altaar geplaatst zoû worden, waarop het Vuur door de
priesters met in geur gelouterde handen, zoû worden gediend, werd
na bezielde ingeving door de Magiërs gekozen, gelouterd, gewijd.
Het was een stralende zomderdag en nog heerschte de vrede langs de
heuvel klingen met het bont her en der plekkende vee tusschen de
hoeven en bouwlanden. De ver kenners meldden, dat geene beweging in Alexandros' leger was te bespeuren.
Wijd in het rond over de heuvelen stelden Dareios' legers zich.
Eerst kwamen de Baktrische ruiters en de Dahen: zij waren niet
meer dan duizend man ieder maar hunne reuzige ruiterfiguren, half
naakt in ruig bont, schenen bovenmenschelijk sterk, de stugge haren
om de gebruinde koppen barbaars eh uitstaand: zij donkerden op
hun heuvelkam als een massieve muur van roerlooze kracht en in
hunne bruine, spier-gezwollene armen staken hoog in de zomerlucht
uit hunne lansen, hunne tweeduizend lansen, een koperen staketsel~
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vangend den zonglimp aan iedere punt, in het azuur. De Arachoziërs,
uit hunne wijde steppen gekomen, reden aan en rijden zich met
vijftig der vreeslijke zeizewagens: monsterlijke schorpioenen, spinachtige gedrochten, ijzeren draakdieren, kriebelden zij aan: zeizen
en sikkels en messen wisselden bij het rijden telkens de regelmatige
zonneglimpen en Bessos, de satraap, volgde hen met wederom
Baktrische ruiterij: achtduizend man, reuzen in ruig bont wederom,
half naakt weêr en de haren stug wild. Een dichte drom Massageten
sloot de Barbarenregimenten af.
Reeds deze wilde, vaak krijgstuchtelooze ruiterijen overdekten
met ontzagwekkende mas&a de Gordaïsche heuvelklingen; hunne
infanteriëen, in horden van volkeren rondom grillig verschillende
standaarden volgende: zij bevolkten geheel de linkerzijde van
Dareios' kamp, dat legerde in de vallei. Daar reden, marcheerden de
eigenlij ke Perzische troepen nu aan, met de Suzianers, die langs den
Tigris wonen, de heeren, om de fijne, laatdunkende figuren hunner,
nauw de slapen omhelmde, fatten van officieren, om de alerte,
levendige silhouetten hunner jonge soldaten, wie de lange tunieken
sierlij k maar ondoelmatig wapperden om de strak omsnoerde kuiten
en hunne ruiterijen, beroemd om hunne mooie paarden en onovertrefbare rij kunst, trotsigden aan of zij nimmer verslagen waren of
dravende de vlucht hadden moeten nemen, bij den Granikos, bij
1ssos, met hunne veldheeren Ariobarzanes, Orobates, en boven
hen Orsines, afstammeling van een der zeven Perzen, die Dareios, zoon van Hystaspes, eenmaal ten troon had gevoerd: hij
stamde zelve van den grooten Kyros af. Zijn hooge geboorte
evenwaardigde die van het Achaimenidische koningshuis; zijn
sierlijke, glinsterende, jeugdige veldheerfiguur, pronkende op
zijn opzettelijk hoog steigerende, Nizaische, zwarte ros in gouden
tuig, deed aller oogen telkens weêr op hem vestigen, waarvan
hij genoot, als een behaagzieke vrouw, die zich weet opgemerkt.
Een drom van weêr wilde Barbaren-volkeren sleepte deze legerkeur achter zich mede: zoo velen, dat zij elkanders namen niet
altijd kenden en wederzijds lachten om hunne uitrustingen, die
wederzijds zij lachwekkend vonden en komiesch, gek. Fradates, met
een talrij ke afdeeling Kaspiërs en vijftig zeiswagens en de beproefde
Skytische Parthen, met wederom vijftig zeiswagens, schenen over de
golvende heuvelterreinen, deze horden, tusschen wie telkens samenhang ontbrak, af te sluiten, en telkens doemden weer ándere volke-
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ren, andere Barbaren, als vergeten en te laat, tusschen de heuvelspleten en haastten zich, gescholden door hunne opperhoofden in
talen, die wederzijdschen lachlust wekten.
Ter rechte des kamps schaarden zich alle de volkeren van Armenië
en de in, berenhuiden gehulde, Karduchen, de Cappadociërs, de
Meden, met ook vijftig zeiswagens. Als zij om zich heen keken, wie
links en wie rechts nu stonden geschaard, zagen zij als een onmetelijkheid van horizonnen rondom de vallei, waarin kleurigden de bonte
plekken en plakkaten van het Perzische tentenkamp ••De rivieren
Bumodos en Lykos vloeiden als blauw zilveren meanders tusschen
de heuvelen weg en weêr te voorschijn. De onmetelij ke, door hunne
eigene handen ge-effende vlakte, waarin zij Alexandros strijd zouden
leveren, breidde zich tot vèr, vèr weg, als een eindelooze steppe in
een blauwende waas van licht; diep in dat waas teekende nauw
zich de bergketen, waarachter zij de Macedoniërs rieden. Rondom
vertrilden van zomerschijn de wijdte, de wereld, de hemel.
Uit het kamp weêrklonk een muziek, van bazuinen, van lieren
en fluiten, van rinkelbommen: een stoet slingerde langzaam den,
door de Magiërs gewijden, heuveltop op. Magiërs en atharvans,
om het altaar, niet dadelijk aldaar opgemerkt door de honderdduizenden oogen der legers rondom, hadden het Heilige Vuur, eeuwig
en onbluschbaar, en sluimerend slechts zoo niet zichtbaar, gewekt,
het smeekende te willen ontvlammen. Als een bleeke vlam, rozig gele
tong van vuur met vreemd scharlaken diepe hart, kronkelde ijl op in
het overdadige zomerlicht. Het was het Eeuwige Vuur, onbluschbaar,
dat ontwaakte, genadig wie het verzichtbaarde en wilde aanbidden.
Nu zagen alle oogen er heen en alle zielen dier Perzen en Barbaren
verstilden in die staring. De smeekzang der priesters was niet meer
voor hen te hooren dan een neuriën, eentonig, ijl, van gindschen
heuvel dadelijk verzwijmende in licht en wijdte. De stoet verduidelijkte. Het was de Koning, op zijn wagen staand, omringd door
de Magiërs en de prinsen, zijne neven; de lijfwacht der Onsterflijken
glinsterde rondom die vorstelij kheid en priesterlij kheid. De stoet
reed den heuvel op. Daar stapte de Koning af en alleen, terwijl
allen, die hem omringden, hem lager bleven en weken de priesters,
knielde hij, zichtbaar voor alle zijne legeren, neêr.
Hij knielde deemoedig neêr, voor het altaar. Hij bad het Vuur
aan, het Eeuwige Vuur, onbluschbaar. Alle de honderdduizenden
oogen zagen het omrond. Zij zagen allen den Koning der Koningen,
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klein en alleen, op den heuvel, vromelijk geknield voor de rozig gele
vlam met het nu fel scharlaken hart, dat gloeide zeker van heiligste
aromaat. Om hem dreven lucht en licht, wijdte en zee van zonneschijn
en eenzaamheid bijna want hij knielde alleen en alleen was hij zoo
dicht genaderd de heiligheid van het Vuur. En toen zij het allen
zagen, werd het stiller en stiller in hunne schouwende zielen, in die
van Perzen en Barbaren.Want zij wisten, dat de Koning der Koningen,
den God der Goden in dat Vuur aanbad, Ahura-Mazda en hem nu
smeekte zege en zegen te geven den Perzen en wie met hen waren,
over de Drukhs', de snoodaarden, de boosdoeneren, de slechte Daeva's,
de geweldenaren, de afgezanten van Ahriman en die den heiligen,
Perzischen grond reeds bezoedeld hadden met hun vunzen tred tot
achter gindsche bergen toe, van waar zij .... die nacht .... of dien volgenden morgen .... of wanneer ook .... doemen zouden .... maar om,
eindelijk! voor goed te worden verjaagd, als nachtmerriën, zwart,
door schichtende zonnestralen ...

XXXI
Alexandros, aan der Westelijke bergen andere zijde, had besloten
recht op den vijand afte gaan. Op een heuvel liet hij achter het Vrouwenkamp en geheel den trein van het leger terwijl hij Menidas met
een duizendtal ruiteren uitzond ter verkenning.
Menidas, tusschen de bergen, bespeurde Mazaios met de Perzische
verkenneren: beide troepen, Perzen en Macedoniërs, ijlden terug.
Menedas, meenende, dat hij der Perzen voorhoede had gezien, deed
een verward verhaal van drommen hinnikende paarden en oorlogskreet schreeuwende mannen, dat de Macedoniërs zeer be-indrukte.
Later gezondene verkenneren meenden, dat, in der daad, het
immense Perzische leger de Gordaïsche heuvels verlaten had en zeker
tien stadiën de vlakte, ginds, ter andere zijde van dezen bergmuur,
in slagorde was binnen getrokken, bereid tot den slag. Wat nog
nimmer gebeurd was, gebeurde. Trots alle vermaningen der, de
falanxen langs dravende, veldheeren - Hefaistion, Filotas, Kleitos;
Ptotomaios, Perdikkas, Krateros; Nikanor, Koinos, Meleagrosdoorvoer een paniek de Macedonische troepen. Alexadros, te paard,
naast zich Parmenion, te paard, zag het in verbijstering aan. De
middaghemel scheen bloedrood in een vreemden wêerschijn, die,
wonderbaarlijk, af scheen niemand wist van waar. Het was als het
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afgrijslijk voorteeken van een onoverkomelijken nederlaag en zich de
onmogelijkheid niet meer bewust, wilden de Macedoniërs vluchten,
terug, terug •••• Terug uit Azië, terug naar hun land, waarvan zij
eindeloosheden verwijderd waren ..••
Ginds, op een hoogen heuvel, stond Mazaïos, te paard en overzag
en beschermde met zijne troepen de bergpassen. Onbewegelijk
bleef zijne, in de richting der Macedoniërs gekeerde, goud glinstere
ruiterfiguur • Alexandros dg hem en meende, zoo hij thans ware
afgedaald en hem hadde aangevallen, waren de onwillige, door angst
en rooden hemel ontzette, verbijsterde Macedoniërs in de pan
gehakt, had hij zelve het onzalige einde beleefd van zijn Avontuur.
Bleek, naast Parmenion, wachtte Alexandros af, zwijgend. Nauwlijks
ademde hij, tellend de kostbare seconden, die zwaar weg vielen, de
eene na de andere. Eén gebaar van Mazaios, eén schreeuw der
Perzen, daar ginds - drieduizend slechts - van dien heuvel af,
kon dezen dag tot Alexandros' verderf, tot Hellas' onoverkomelijken
nederlaag beslissen. En Alexandros wachtte, hij wachtte ••.•
Mazaios bleef roerloos. Niet hief zich zijn zwaard. Niet klonk
de uitdagende kreet der Perzen. En de zwaar vallende seconden vervloeiden of weg dropte de Tijd. Deze minuut verliep •.•. Alexandros
herademde nauwlijks.
Ginds hadden de Vrienden en jonge veldheeren de, in panische
verbijstering verwarde en reeds vluchtende, Macedoniërs weêrhouden
met de punt hunner zwaarden. Toen, als bij ingeving, had Filotas
een woord van scherts, vragende den mannen zijner falanx in ironie of
zij dachten morgen thuis te zijn of overmorgen. Er werd gelachen; er
klonken commando's; er formeerden zich de gelederen, de nauwe,
steil en dicht sperige gelederen der ster ke falanxen ...•
Alexandros, wendend zijn blik, zag om naar Mazaios. Roerloos
stond steeds de glinsterende, Perzische ruiterfiguur • Toen glimlachte Alexandros minachtend en trotsch. Hij wisselde enkele
woorden met Parmenion en reed langzaam het leger toe. Toorn
was niet op zijn voorhoofd; hij glimlachte alleen koud en hoogmoedig. En zeide tot Hefaistion:
- Laat rust nemen de troepen. Dan hier ter plaatse zich lichtelij k
versterken. Er is geen gevaar.
En nogmaals wendde hij den blik naar den steeds roerloozen,
Perzischen bevelhebber, daar ginds. En haalde de schouders op en
hernam:
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- De slag zal heden niet ~jn. Ik wacht u, mijne Vrienden, straks,
voor het avondmaal, in mijn tent.
Met ~jn lijfofficieren reed hij, langzaam, schijnbaar zorgeloos,
onverschillig naar het kampement. Over het avondmaal hing eene
somberheid en niemand sliep die nacht.
Dien volgenden morgen, uit ~ende, bespeurde Alexandros, dat
Mazaios den hoogen heuvel verlaten had.
- Raadselachtig handelt de grootePers,spotteAlexandros.Parmenion, wat dunkt u: zullen wij in Mazaios' plaats dien heuvel bezetten?
Parmenion zag het, in een plots doorziende wijsheid, dat Alexandros,
met ~jn durvenden moed, gelijk had. De verlaten heuvel werd bezet,
Alexandros' eigene tent er op geslagen.
- Wij zullen afwachten het gunstige oogenblik, zeide Alexandros.
Ik blijf hier....
Hij trok zich terug. Noch Hefaistion, noch Bagoas ontbood hij:
alleen bleef hij tusschen de Per~che hangselen en tapijten, want
het was sedert Issos steeds de pracht van Dareios, die hem in den
veldtocht bleef omringen. En toen, hij alleen, dien vroegen morgen,
wetende, dat het Per~che leger steeds met reusachtige liniëen geschaard stond in de vlakte, dat zijn eigene Macedoniërs dien vorigen
dag in oproer waren uitgebarsten en nauwlij ks van krijgslust gloeiden,
werd hij koud, van angst. In het midden der groote tentezaal van
tapijt, stond hij, bleek, en staarde. Het bloed scheen zijn hart uit te
vloeien. Wát hád hij gedaan?! Waar was hij?! In het hart van het
Per~che rij k, met een ontevreden, klein leger was hij binnen gedrongen en er was, noch voor ~jne soldaten, noch voor het vaderland,
zoo verre, eene uitkomst dan.... de onbetwijfelbare overwinning.
Zoo Dareios heden of morgen•••• niet verplètterd werd, was alles gedaan en uitkomstloos. Zichzelven, ~jn eigen jong leven dacht hij
niet zonder den roem. Hij gevoelde ~ch niet ~chzelven, het jonge
leven deerde hem niet zoo hij zijn leven en roem niet kon samen
vatten met een ter wereld en de eeuwen door onsterfelijke glorie,
die hij dien dag, of, op ~jn allerlaatst, morgen moest grijpen. Het
was of die glorie en ~j alleen hem troosten kon voor die smart en
dat gemis, die diep-in bleven smartelijken en hongeren in zijn ~el:
~jne liefde en de herinnering aan een doode, Per~che vrouw....
Zoo koud als hij daar roerloos stond, was hij niet angstig om eigen
leven maar angstig om vaderland, soldaten en angstig om eigene,
nog ZOO broze en jeugdige roem. De roem, die hem sedert Chaironeia,
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sedert den Granikos steeds had omwiekt.... De roem, die zoo eene
jonge, ijle godin kon blijken te zijn, vervluchtigend als een vizioen,
zoodra een krijgskans keerde, hoe zij nu ook lichtend laaide met hare
goud stralende glorieën om zijn door Hellas omlauwerde hooTd ••••.
Ijle, ijdele gedachten, schimmen van gedathten: hoe meer hij ze
uitdacht, hoe meer hij rilde van koude, koude angsten. Als koortsen
smeten zij hunne vloeden, als van water, over zijn gespierden rug.
Zijn sterke handen beefden. Zijn lippen klemden. Hij deed een pas
nader naar het opene raam, vier kant, wijd, tusschen de %Ware,
Babylonische, leeuw-doorweven tapijten uitgespreid. Hij zag uit.
Vochtige mistigheid waasde over bergen en vlakten, als uit dauw
geweven. Toch liet zij alles zichtbaar. En Alexandros zàg. Van zijn
hoogen uitkijk dg hij. Hij zag, als waren de strakke onmelijnen der
regimenten verwazigd in dezen mist, het Perzische leger. Het
scheen onoverzienbaar. Had het daar die geheele nacht in slagorde
gestaan?l Waar wachtten zij op, die Perzen! Waarom vielen zij hem
niet aanl Waarom putten die veldheeren hunne mannen zoo uit in
deze eindelooze wachting! Dat zij hem toch àanvielen: zij zouden de
Macedoniërs nóg, als gisteren Mazaios had vermocht, verpletteren,
verpletterenI Die zouden nóg niets waard zijn, nu, zoo kort na
de paniek, tegenover die onoverzienbare horden, die eindelooze
mannenmassa'sl 0, de vreeslijke zeiswagens, daar stonden zij en
dààr en dààrl Vier malen trof hem het roerlooze vierkant hunner
opgestelde gedrochtelijkheden, hunner monsterlijke reuzenschorpioenen en ijzeren drakedieren, met de pooten, voelhorenen en
tanden, die messen, lansen en %Waarden waren endie zijne verschrikte
falanxen zouden kerven, doorsteken, wegmaaien en, overratelende,
overrijden•••• Een geruisch van duizenden stemmen als van de golven
der bruischende zee steeg uit de vlakte naar deze hoogte op. Waar
wachten zij op, die Perzen! Wat wikten zij en wat wogen Mazaios en
Dareios! 0, heilige goden, hun gunstige oogenblik lieten zij, verblind
door die goden, voorbij gaan!?
Plots in een onweêrhoudbare ingeving, sloeg Alexandros op de
gouden gong van Dareios, die hing als een zon in de zaal tusschen
twee bronzen stijlen. Het geluid weêrdaverde zoo heftig, dat de
echo's trillerden en seconde lang vertrillerden.
- Parmenion! snauwde Alexandros den officier toe, die tusschen
de deurgordijnen verscheen.
De opperbevelhebber kwam. Alexandros, zwijgend hem in de
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oogen blikkende, zag aanstonds, dat hij, de oude wijze man, het ergste
vreesde. Als hijzelve, zoo jong en stout vermeten, het vreesde dit
maal. Maar hij uitte zich niet en Parmenion, ook, uitte zich niet.
Nu beraadslaagden %ij, geuten, als of deze geene oogenblikken des
noodlots waren en %ij wogen elkanders bedenkselen tegen elkander
op als aan een wijsgeerig tafelgesprek, rustig, met rustige stemmen
en geen van beiden ontblootend den geheimen zorg %ijner ziel. Ten
laatste meende Alexandros, dat het wijs zoude zijn de ruiters der
Paionische soudenieren den bergpas tusschen de heuvels door, in
het veld te unden. Het bevel werd gegeven. Koning en opperbevelhebber traden buiten. Toen de ruiters op het hoogste punt van
de pas, tusschen de heuvelen, ver%ichtbaarden, brak de zomerzon
door en de dauwige mist verijlde in ro%ige flarden. En als ware het
door zoo lange wachting en weifeling ont%enuwd, stieten de ruiters
hun uitdagenden oorlogskteet: het klaterde als van klaroenende
hanen. Daar ginds, in de vlakte, antwoordden de Perzische legers:
het weêrdaverde, donderde tegen bosschen en heuvelen als van
brullende, wilde dieren, tijgers en leeuwen, om de heesche oorlogskreten van zoo vele, verscheidene Barbarenvolkeren.
De Paioniërs wachtten Alexandros' bevel; hunne infanterie verscheen ginds op het hooge punt.
- Zullen wij aanvallen? vroeg Parmeion. In looppas en draf?
Alexandros aarzelde. Het was niet de minuut. Kloppend %ijn hart
naar %ijn keel toe, gevoelde hij, dat het niet de minuut was.
- Neen, zeide hij. Dat zij zich daarginds versterken.
Het bevel werd gegeven. Alexandros trad in zijn tent. Alleen,
greep hij %ich het helmlooze hoofd in beide handen. Hij klemde
de sidderende tanden op elkander. bang, dat %ijne dienstofficieren
en wachten hem hijgen zouden hooren. Zijn aderelI zwollen aan de
slapen, %ijne oogen puilden. Hij was bang. Bang om Hellas, %ijn
leger, %ijn glorie. Wat deerde hem eigen leven, zoo die drie %Ouden
onder gaan! Vuisten gebald, wankelde hij bijna, naar het raam, zag
uit over de vlakte. De zon teekende nu de Perzische legeren uit:
iedere ruiter, iedere man, elk schild, elke speerpunt was duidelijk
uitgeteekend; der stampende paarden koppen en schoften; der zeiswagens uitgebogene, flonkerende zwaarden en messen: het was te
tellen, met den vinger te tellen en het was ontzagwekkend; het
weêrschitterde daar in het Oosten, van Noorden toe naar Zuiden!
De paarden, wachtensm6e, hinnikten als huilden %ij, nijdig; de
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bruischende stemmen der mannen, de schellere aanmoedigingen
der officieren, van zoo ver, meende Alexandros te verstaán ..•.
Dát was niet mogelijk. Alexandros, in een stijgende radeloosheid,
in een wanhoop van besluiteloosheid, die talmde als ginds ook de
Perzen talmden, stond, staarde aan het raam, streed met zichzelven,
sloeg zich met gtbalde vuist op zijn razend hamerende hart, om het
bedaren te doen. Zijn keel en verhemelte voelden droog; hij slikte,
kreunde, knarste de tanden.
In eens liep hij naar de gong: het verschrikkend, hevig goudelend
geluid trillerde en vertrillerde.
Hij beval:
- De Raad der Vrienden ..•.
Hij snakte naar adem, herwon zich. In aller ijl, weg van hunne
falanxen geroepen. kwamen de Vrienden met P.armenion binnen.
Het trof Alexandros, dat zij allen bleek waren maar
jong en
frisch en forsch, dat hij verblijd werd om hun schoonheid.
Toch glimlachte hij niet en beval alleen, kort en hoog:
- Beraadslagen wij. Wat zullen wij doen?
Aller oogen gingen naar Parmenion. Dappere soldaten zij allen in
den slag zelve. achtten deze jeugdige veldheeren de meening des
vaders van Nikanor en Filotas. Parmenion sprak. Hij was voor
een overrompe .ing des nachts. niet voor een geregelden slag over dag.
In de duisternis wilde hij de Vijanden overvallen: overrast in hun
slaap en wachting. in de taalverwarring hunner elkaar onverstaanbare
idiomen, zouden zij gemakkelijker zijn te vernietigen dan des daags.
Alleen reeds de reusachtige, in bere-huiden gehulde, half naakte gestalten der Barbaren. met hunne woeste haren en wildemans koppen.
zouden de jonge soldaten ontstellen der nieuwe lichtingen, juist uit
Macedonië aangekomen en die hen niet bij Issos. als de anderen,
hadden gezien. En het was niet meer tusschen kloven en klippen.
dat. als toèn, de slag geleverd zoû worden. op een terrein gunstig
een niet talrijk maar allerdapperst leger:het was in een onoverzienbare,
opene vlakte, geslecht iedere hindernis, eene vlakte. waarop het
Perzische leger gemakkelijk zoû kunnen omsingelen hunne kleinere
strijdmacht, hulpeloos die dan in des vijands verstikkende omhelzing.
Het was de raad van een kundig, bedachtzaam opperbevelhebber
van jaren, van een wijs man, die na dacht. Het was het bezonken
oordeel van een veldheer, die wilde redden uit dezen allergevaarvolsten
toestand vaderland en leger beiden. Aan meer dacht Parmenion niet.

zoo

LXVIII

27

418

ISUNDER

Aan meer ook dachten de Vrienden niet toen zij aangehoord hadden
den raad en bij vielen den opperbevelhebber. Maar het scheen wel of
Alexandros, zoo in zijn jeugd verschillend van den, in ouderdom tot
fijnst doorzicht, geslepenen Parmenion, ergerde ieder woord van
zijn generaal. Omdat hij reeds onlangs, toen Dareios zijne vredesvoorwaarden gesteld had, Parmenion ruw had bejegend, poogde
Alexandros zich te bedwingen. Maar ijskoud klonk zijn stem,
afgemeten in trotsenden hoogmoed, omblikkende over der Vrienden
hoofden:
- Voor roovers en schelmen zoû goed zijn de raad van Parmenion : hun eenig verlangen is niet gezien te worden. De nacht is
hun element. Wat mij betreft, niet zoû ik dulden, dat het voordeel van
een engen pas tusschen kloof en klip of een geheime, nachtelijke
aanval den glans van mijn roém zoû bezoedelen .•••
Hij zweeg een oogenblik; de Vrienden zagen verbijsterd hem aan,
hem niet meer herkennende. In deze Perzische tenteweelde van
leeuw-doorweven tapijten stond hij, trots zijn korte gestalte, onaantastbaar hoog boven hen uit gegroeid, was hij niet meer hun
kameraad en wapenmakker als hij altijd geweest was. In zijn blik
blonk die opperste hoogmoed, dien zij, sedert het Orakel van Ammon
hem Zeus' zoon had verklaard, zoo vaak hadden bespeurd en dat
verhinderde hen te gevoelen, hoe oprecht zijn woord toch welde uit
zijn ziel. Hoe hij werkelijk zijn roem als krijgsman onbezoedeld wilde
houden. Tevens ergerde, Hefaistion uitgezonderd, den anderen het
heerschzuchtige woord, waarmeê hij besloot, zonder raad meer te
vragen wie hij toch ontboden had om raad:
- Wij zullen aanvallen openlijk en over dag. Beter dat de Fortuin
mij verlate dan dat ik bloze over mijn victorie.
Op dit oogenblik blikte hij in Hefaistions oogen en zag hij,
dat zijn boezemvriend de eenige was, die hem begreep. Dankbaar
glimlachten zijne eigene in Hefaistions zoo buitengewoon groote,
donkerblauwe oogen, hem toeblikkende met bewonderende liefde.
En hij eindigde, met op zachteren toon, verzoenend, tot Parmenion
te zeggen:
- Tevens weet ik, dat de Perzen op hunne hoede zijn. En niet zijn
te verrassen en deze nachten niet slapen. Rust thans, gij allen, en
bereidt u morgen voor tot den slag.
Hefaistion, een oogenblik, bleef met Alexandros alleen. Alexandros
omhelsde h~m hartstochtelij k.

ISKANDER

419

- Uit uw groote oogen ging uw ziel naar mij toe, zeide Alexandros.
Uw liefde verwarmde mij.
- Gij zijt koud, in der daad, zeide Hefaistion, voelende in de zijne
beide Alexandros' steenkoude handen.
- Zij haten mij, gij hebt mij lief.
- Zij haten u niet. Maar gij zijt hun niet meer als gij hun waart.
Ik, die u immer lief heb als ik u lief had, durf u dat zeggen. Mij zijt
gij als gij steeds waart maar hun niet meer. Gegroeid zijt gij boven
hunne liefde uit en dit ontstelt hen. Gij vraagt hun raad zonder dien
ooit meer te wikken.
- Zij kunnen niet meê met mij. Zeg mij of gij ook mij berispt, dat
ik besliste.
- Wat zal ik u dit zeggen. Parmenions raad was voorzichtig: voorzichtig waart gij nooit. Ik heb er u niet minder lief om, misschien
wel meer. Overwin morgen en ge wint in hunne harten rijkelijk
terug wat ge heden verloort. Ook in dat van Parmenion. Verlies
morgen den slag en ••••
Alexandros doorvoer een hevige schok. Zij blikten elkander ontsteld aan en begrepen. Zwijgend blikten zij en begrepen •••• dat dán
alles verloren zoû zijn. Hefaistion voelde Alexandros' handen in
de zijne beven als hij het nimmer gevoeld had.
Alexandros voerde zijn vriend naar het raam. De avond zonk, in
wijd grauwe blauwte.
- Zie, zeide Alexandros en wees.
- Zij staan in slagorde.... een dag, een nacht, een dag, zeide
Hefaistion.
Het stampen der. paarden, het hinniken, het moede, ontevreden
bruischen der stemmen kwam tot hen.
- Zij zullen nog éen nacht zoo staan, zei Alexandros.
- Zij vreezen, dat gij doen zult wat Parmenion ried.
- Uitgeput zullen zij morgen zijn.
- Maar ook wij zullen niet slapen ••••
- Gij niet? Ik weet niet of ik slapen zal. Ik weet niet of ik moê ben.
Ik voel mij trillende van kristalheldere opgewondenheid .••• Angsten,
voorgevoelens, weifelingen, zekerheden wisselen door mijn ziel, tot
ik mijzelven niet meer weet •.•. Nooit was ik nog zoo als deze nacht!
Hefaistion, roep mij Aristandros. Bidden wij met hem samen: wij
alleen, met Aristandros, 0 Hefaistion!
Hefaistion ging. Alexandros, uit het raam, zag naar de Perzen.
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Zij stonden, zij stonden daar steeds. Zoo lang staan van mannen en
paarden; in afwachting •..• is het uitputting tot nederlaag .•• .? Is het
kracht verzamelen om woedend eindelij k te verdelgen in een zege van
titanen, die hun geboortegrond den overweldiger ontweldigen
willen? Alexandros' tanden klakkerden in koorts op elkaar.
Hefaistion keerde terug met Aristandros en zij traden buiten
de tent, waar de wachten stilzwijgend, geleund op hunne speren,
om stonden. De priester-waarzegger, in wit gewaad, gesluierd het
hoofd en dragende de gewijde verbena-takken, zong op den heuvel de
gebeden aan Zeus, Pallas-Athene en de Zege. Alexandros, Hefaistion
achter hem, herhaalden zangerig de heilige woorden. De nacht was geheel gezonken.
- Zij wachten steeds, zeide Hefaistion, doelende op de Perzen
Alexandros wankelde, tot neêrvallens moède, de tent binnen
- Laat mij, vriend, smeekte hi;. Ik beken het: ik ben uitgeput.
- Ik roep uw schildknaap.
- Ga slapen, zeide Alexandros. Tot morgen.
- Tot morgen.
Zij omhelsden elkander hartstochtelij k, als ware het voor de laatste
maal.
De schildknaap ontgespte Alexandros de rusting. Alexandros
viel op het rijke bed van Dareios neêr, als of hij bezwijmde. Hij
wuifde kreunend met de hand zijne laatste bedenkingen weg en zonk
in een diepen slaap, als in een afgrond van onbewustzijn.

XXXII
Ongerust dien morgen waren de wachten. Ongerust waren zij steeds,
als Bagoas des nachts voor den Koning gedanst had en de tent dan
verliet, op zijn laatdunkend wiegende pas van eunuch maar deze nacht
was Bagoas niet bij den Koning geweest. Meestal, des morgens, was
Alexandros reeds ontwaakt voor zijne wacht werd gewisseld. Nu
bleef het stil in de tent. Hoog rees de zon reeds de heuvelen uit, de tijd
drong; de Perzen, daar ginds, werd gemeld, drongen rustig, langzaam, de vlakte in en de Vrienden dorsten niet de falanxen opstellen
voor het hoogste bevel was gegeven. Eindelij k besloot Parmenion
zelve te bevelen, dat de troepen hun ochtendmaal nemen zouden.
Toen drong de opperbevelbehebber de koninklij ke tent in. Alexandros
sliep.
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Parmenion riep, te vergeefs; eindelijk wekte hij Alexandros met
de hand op diens schouder, zijn stem aan diens oor. Alexandros
opende de oogen. Hij glimlachte.
- Het is dag, zeide Parmenion. De vijand nadert in slagorde. En
uw leger wacht nog uw orders. Waar is uw gewoonlijke geestkracht?
Alexandros richtte zich.
- Denkt ge, zeide hij kalm; dat mijn lichaam dadelijk slapen
kon? Voor ik mijn geest ontlast had van allen zorgelijken druk?
Hij loog; van uitgeputheid en radeloosheid was hij aanstonds in
looden slaap gezonken.
- Laat de tuba het sein tot den eersten aanval geven, terwijl
ik mij wapen.
De schildknapen waren binnen gekomen. Buiten, van falanx
naar falanx, weêrschetterde klaterend klaar der koperen klaroenen
schal. Duidelijk hoorbaar, op deze uitstekende hoogte, was de dadelijk
vermeerderde bruisching der duizenden en duizenden Barbarenstemmen of zij "eindelijk!" riepen en jouwden.
Terwijl de schildknapen om hem bezig waren, vroeg Parmenion:
- Hoe kondt ge slapen? Ik en uwe Vrienden sliepen nauwlijks.
En verbaasd om de jonge frischheid van Alexandros' wezen,
staarde hem Parmenion aan.
- Is het verwonderlijk, dat ik eindelijk sliep? zeide Alexandros en
zijn stem klonk in kalmte harmoniesch met zijn rustigen blik en
glimlachenden mond. Toen Mazaios de velden. verbrandde en
dorpen vernielde en voor onzen tred alle voorraad en voedsel vernietigde, was ik niet van mijzelven zeker. Wat vrees ik nu, dat de
Pers mij slag leveren wil? Bij Herakles, hij vervult mij mijn wensch.
Ga thans, Parmenion; ik volg u dadelijk ••••
De schildknapen omgespten Alexandros in zijne wapenrusting
der groote dagen: zeer zelden doste hij die. Het was een Siciliaansch
lederen ondergewaad, dat een band om het middel omgaf en het was
een dubbel kuras van zwaar gestikt lijnwaad, waarover een ijzeren
maliënhemd nauw sloot, breed makende èn schouders èn borst maar
latende slank de leest, terwijl de lederen repen, koper-beslagen,
langs de bloote dijen te voorschijn vielen. Het halsstuk, als een omglooiende kraag, was van ijzer ook, met gesteente, maar zonder
kunst, bezet en vreemd was daarom de groote, ronde gesp, die op de
borst het maliënhemd sloot, gesp van edeler goudsmeêkunst, geschenk
van de stad Rhodes en gewerkt door den beroemden Helikon. De
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scheenstukken, de schoenen waren van blinkend ijzer en leêr en de
helm, het werk van den wapensmid Theofilos, wasvanij~ereveneens
maar blinkender had zilver niet kunnen %ijn. De koraalroode
struisvederpluimen wuifden er uit. En het zwaard, het lichte maar
vlijmende, dat hem de Koning der Kitiërs gegeven had, greep Alexandros ter hand en toen hij gereed was, stond hij niet groot maar forsch,
breed, krijgshaftig, met zijne opblijdend schitterende oogen, klaarblijkelijk Koning en veldheer en een weinig ruwen plomp in de
verfijnd Perzische tenteweelde van Dareios.
Het was of hij %ijn zelfvertrouwen hervonden had. Voor de tent
stond hem, breed gezadeld, Bukefalos voor gehouden. Hij bezag het
ros, bezag zadel en tuig en toen zeide hij en zijn stem verweemoedigde
trots den stadigen glimlach:
- Zoudt ge ooit oud worden, mijn trouwe paard? Hoe ook, ge %ijt
nu nog krachtig om mij te dragen.
Hij steeg op. Hefaistion reed hem ter zijde. De wacht %ijner argyraspiden, onder bevel van Nikanor, Parmenions zoon, omringde
hem dadelijk. Toen hij de agema, het keurkorps der ruiterij, die
Kleitos commandeerde, voorbij reed, rolde de donder van het gejuich
hem te gemoet. Zoo als zij hem zagen nu, beminden %ij hem, %ijne
soldaten, officieren, wisselend be-indrukt hunne soldateske %ielen in
hem nu ongunstige, dan gunstige stemming. Hij naderde de compagniëen van Filotas' ruiterij en de zelfde onoverwogen toejuiching sloeg
hem zalig in %ijn glimlachend gelaat, zoo klein en jong en rond in
het helmraam, dat hij een knaap scheen, hoe plomp ook in de rusting
en breed en forsch. Hij reed voorbij Meleagros' cavalerie en toen langs
de geschaarde falanxen: het gejuich weêrechode tegen de heuvelenaan;
uit de vlakte daar achter brulden de Barbaarsche oorlogskreten ongeduldig terug. Koinos, achter %ich Orestes, Lynkestes, schaarden juist
hunne ruiterijen; Polyperkioon en Amyntas voerden in het veld de
Dlyriërs aan, Filagos de Balakriërs, wier bondgenootschap Alexandros
aanvaard had: het was de rechtervleugel van %ijn heirmacht.
Trots het brullen der Barbaren achter der heuvelen muur reed
Alexandros, steeds rustig, steeds glimlachende naar den linkervleugel. Hij wuifde blijde toen hij den somberen, ster ken Krateros zag
met geheel de Peloponezische en Achaische ruiterij, met die der La'c-iërs en Maliërs; hij wuifde blijder nog toen hij de Thessalische ruidlij zag met Filippos. Niet begreep hij meer hoe hij dien vorigen dag
en nacht had kunnen twijfelen.
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- Laat de Agrianen met Attalos zich opstellen als verster kingstroepen, niet in front - maar in zijlinie. Ook de Kretenzische boogschutters •.••
Parmenion haastte zich het bevel te doen uitvoeren. Hij gevoelde
zijn Koning bezield, wierp niets tegen, ontving het bevel deemoedig
als ware hij, de wijze en ondervindingrijke, een ondergeschikt officier.
Reeds waren de Illyriërs, de Thraciërs met den rug geschaard naar de
anderen, zoodat het geheele leger zich in een cirkel vertoonde: Alexandros reed hen langzaam, wuivende, langs. Zijn stem klonk klaterhel; hij maande hier en daar aan met een enkel woord, met een zin:
hij hoorde zich gaarne zulke zinnen zeggen, die bezield en spontaan
hem ontwelden. Hij riep zijn troepen toe zich te herinneren den Granikos en Issos, Syrië en Egypte .... En dat zij ook hier overwinnen
moesten .... Tusschen de schitterende zinnen door, riep hij de praktische raadgevingen: als de Barbaren schreeuwende aanstormen
zouden met hunne zeiswagens, moesten zich de falanxen openen en
stilzwijgende den aanval tusschen hen door heen laten schieten: als de
Barbaren met hunne wagens zonder te schreeuwen naderden, moesten de zijnen zelve door verschrikkelijk geschreeuw verwarring stichten in hun drom .... Dadelijk daarop ontwelde hemweêr de rhetoriek:
of die Barbaren daar ginds nu Karduchen waren of Skythen, wat
deerde het? Gevoelden zij voor een Perziesch vaderland als zij allen
voor Macedonië en Hellas? Het waren honderdduizenden mannen maar
zij, de Madeconiërs, zij waren allen soldaten al telden zij slechts duizenden!
- Ik laat mijn deel van den buit geheel over aan u!
Hij zwaaide de hand uit. Toen had hij een blik naar het vrouwenkamp: bewaakt bleef het daar ginds, achter, met trein en tros, op een
heuvel, ver van de vlakte, waar de strijd zoû woeden .... En een snerpende smart doorsneed hem het innigste der ziel omdat Stateira niet
daàr meer was ....
Toen draafde hij weder tot vóor het front. En zijn commando weêrklonk, het zwaard hoog geheven.
Geheel het leger doortrilde de eerste beweging: naar den heuvelmuur toe, wier passen als poorten vrij door de Perzen waren gelaten.
De Macedoniërs stormden de heuvelen op: weldra rezen zij voor de
Perzen en brullende Barbaren overal zichtbaar op tusschen de spleten.
En stortten zich in de vlakte.
Dareios, op zijn strijd kar, ginds, in de Oostelijke verte, staande, ju-
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bileerde: nu zoû hij overwinnen I De Macedoniërs waagden ~ich in de
opene vlakte ••••
.... Zijne moeder, ter andere zijde, in de verte ten Westen, de hand
voor de oogen, poogde te zien; tusschen den drom der eunuchen en
wachten, de twee jonge prinsessen ter zijde, zag zij de Macedonische
ruggen, hunner paarden schoften verdwijnen in passen en bergpooten.
- Heden! Heden! riep Sisygambis. De beslissing!
En zij wist niet ten gunste van wien haar die lief zoû zijn en omdat
hen allen de vlakte des strijds zelve onzichtbaar bleef, luisterden zij
naar het ontzettende stemmedruischen der beide legeren ....
Dat aandaverde, verdaverde en weer daverde daar ginds, achter den
heuvelenmuur~

Het was reeds een zonnestraal schichtende ~omerdag: verschrikte
vluchten late zwaluwen trokken ten Noorden toe over een wolkenloos
diep blauwe lucht.
Het was de dag van den slag van Arbela.

XXXII
Schuin stortten de Macedonische falanxen de vlakte in want overloopers hadden gemeld, dat hinderlagen, den Perzen bekend door
zekere teekens, en kuilen in haar midden gegraven waren; schuin
stortten, watervallen gelijk, mannen en paarden, in golf na golf, de
heuvelen af en overvloeiden hunne dichte massa's de effene terreinen
ten Zuiden. Schuin naar hen toe, als een zee, die stroomde, vloeide
snel het Perzische leger, Bessos en zijne Massagetische ruiters
schreeuwende hun barre oorlogskreten, vooruit, de allereersten. Plotseling schoten overal de vierspannen der zeiswagens uit, over de vlakte.
De vreeslijke monsterspinnen, de reuzeschorpioengedrochten, de
ijzeren drakedieren, die de wagens waren - en hunne paarden waren
éen met hen, van uitstekende messen hunne halsters voorzien overliepen de wijde vlakte .•.• Overal warrelden hunne wielen. En de
zeizen en sikkels, aan de wielen warrelende, wirrelende, snel, met de
wielen mede, schenen kriebelende, metalen pooten, schichten schietende over geheel het veld tusschen de beide, elkaar naderende legeren.
Hoe ook de Vrienden hunne falangieten hadden voorbereid, oogenblikkelijk, onvermijdelijk, waanzinnigde de paniek. De Macedoniërs
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vluchtten naar alle zijden: de ontwrichte falanxen losten op in
den dollen schrik: afgemaaide ledematen, schrikwekkende rompen
bezaaiden dadelijk den zandigen grond, die het bloed dronk bij
plasse.n ....
Een lichte stofnevel stuivelde omhoog .•••
Terwijl dadelijk ook, nauwlijks na het eerste treffen, Mazaios met
duizend ruiters was weten om te rijden op wijden afstand, de heuvelen op en tusschen door, nakende hij bijna zonder hindernis tot achter
bij den trein.
- Gevangene landgenooten! riep hij de verraste Perzische wacht
toe. Verbreekt uw boeien, komt hier, vereenigt u met ons!
De Perzen waren er niet geboeid. Ofschoon gevangen genomen bij
Issos, waren zij meer dan twee jaren gewend Alex~ndros als hun heer
te beschouwen. Het waren mindere officieren en boogschutters en al
dien tijd waren zij geweest de eigene, gewaardeerde lijfwacht der
Perzische, vorstelijke Vrouwen; de enkele gevangene prinsen en satrapen had Alexandros met Oxathres voorzichtigheidshalve te Sidon
gelaten. En deze Perzen verroerden zich nauwlijks op den kreet van
Mazaios; slechts toen de Macedonische wachten, in een plots bloedbad, om hen werden doorstoken, vermoord, toen de wagens werden
door de overvallers geplunderd, kw~m het tot hen, dat zij bevrijd
werden. Een nieuw gevoel wekte in hen deze plotse bevrijding en zij
liepen naar de tenten des vrouwenkamps, in alle Perzische weelde gericht op dien achtersten, Westelijken heuvel: eunuchen vers~henen op
den drempel van het pavillioen en keken nieuwsgierig uit.
- Wij zijn vrij! riepen de Perzische boogschutters en officieren.
Waarschuwen wij Dareios' Moeder: wij zijn vrij, wij zijn vrij!
Op het zelfde oogenblik trad Sisygambis buiten. Haar gebaar weêrhield de haar volgende, jonge prinsessen achter zich in de tent. Het
geschreeuw, het geweld om de, ginds in lange rijen opgestelde en overvallene bagage-wagens, had haar buiten gelokt, slechts enkele minuten nadat zij, na te vergeefsche uitspieding, was binnen getreden. Het
was haar onmogelijk te gelooven aan de waarheid van den kreet harer
wachten.
- Dareis' Moeder en Koningin! Wij zijn vrij! Wij zijn vrij! Daar
ginds nadert Mazaios!! Reeds rijdt hij hierheen!
Maar uit andere tenten liepen in een verwildering drommen van
vrouwen aan. Het waren álle de vrouwen, slavinnen en courtizanen,
die de Macedonische overwinnaars gevolgd waren uit de overwonnene
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landen. Trein en vrouwenkamp plots onverwacht overweldigd,
vluchtten zij schreeuwende, krijschende, gillende naar Sisygambis,
de, om Alexandros' vereering, altijd machtigste onder haar. Er ijlde
een zeer schoone Griekin, met hare eigene slavinnen. Karduchen
achtervolgden haar, woeste Barbaren in beestenvellen.
- Moeder van Dareios! schreeuwde zij. Bescherm mij! Bescherm
mij!!
En rillende, gillende smeet zij zich neêr voor Sisygambis' voet,
radeloos hijgende, grijpende de vorstin den zoom van haar kleed.
De wilde jubel der mannen, de ontzetting der vrouwen warrelden,
warrelden daar om Sisygambis.
Maar enkel haar handgebaar was voldoende om de Barbaren, die
haar wisten de gevangene Moeder van der Koningen Koning, te
weêrhouden.
- Wie zijt gij? vroeg Sisygambis de rillende vrouw.
- Antigone, Filotas' slavin! Moeder van Dareios, bescherm mij!!
- Wijk in de tent •.••
Met een schrillen schreeuw van blijdschap richtte zich Antigone
en vlood tusschen de eunuchen binnen het pavillioen.
- Wij zijn vrij, Moeder van Dareios! riepen de toeloopende,
Perzische wachten. Hier is Mazaios!
Zij wezen met hunne speren. Het was wer kelij k Mazaios. Skythen en
Karduchen omringden hem, dringende op hunne paarden, in een
geweldigen drom van brute kracht.
- Moeder van Dareios! riep Mazaios nu zelve. Gij zijt vrij!
Zij stond onbewegelijk; tot doodsbleekte verbleekt, staarde zij,
roerloos, hem aan.
- Is dat mogelijk? riep zij.
- Hoe kunt gij twijfelen, 0 mijn Koningin! Gij zijt vrij met alle
Perzen, die met u zijn! Mazaios verlost u, u en Dareios' kinderen!!
En juichend hoopte hij, in zich, de belooning: de jonge Stateira,
de oudste der dochteren twee.
Maar Sisygambis bewoog zich niet. In haar woelden de niet uitdenkbare gevoelens; de verlangens streden plots in haar razende,
radeloos: zij wist niet meer wat zij wenschte. Was Dareios overwinnende •...? Zoo plotseling? Was Alexandros verslagen, gevangen .•.•
dood?! Zegevierden de Perzen?
Zij hoorde Mazaios niet meer, die riep, dat zij vluchten zouden met
hem, met alle de haren, die gebood haar harmamax inspannen te
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doen, of dat zij, zoo hiertoe tijd ontbrak, zoû stijgen te paard. Zij hoorde
niet meer; het streed in haar, terwijl roerloos zij stond, allerverschrikkelijkst. Hare eerste gedachte was blijdschap geweest om haar zoon,
het vleesch en bloed van haar vleesch en bloed. Dadelij k daarna had
zij gedacht aan Alexandros. Een smartelijke pijn doorsneed haar de
hartstochtelijke ziel: zij gevoelde, dat zij Alexandros beminde en
om zijn nederlaag lijden zoû zonder dat Perzische overwinning haar
troosten zoû.
In die liefde, hartstochtelijk maar moederlijk, verried zij haar
eigen zoon. Zij riep:
- Zoo gij ons bevrijddet, 0 Mazaios, van het Macedonische juk,
dank! Maar blijven wij hièr, zoo lang nog de strijd, nauwlij ks begonnen
duurt!
En zij bleef staan, te zelfder plaats en wees naar den grond. Zij
vluchtte niet. De eunuchen drongen haar.
- Vlucht gij allen zoo ge wilt! riep zij toornig. Hoe zal ik, hoe
zullen de vorstelijke maagden vluchten zoo lang niet de strijd is
beslist? Te midden der vechtende mannen zouden wij zeker geraken!
Zoo Mazaios het vrouwenkamp heeft genomen, bewake hij ons hier
ter plaatse zelve!
En weêr wees naar den grond zij, onwrikbaar. Deeunuchenbegrepen haar en haar uitvlucht, Zij hàd kunnen vluchten: een harmamax
ware dra ingespannen, paarden konden worden gezadeld •.••
Mazaios, te paard tusschen zijn dringende, wilde ruiterij van Barbaren, bezwoer haar nu, roepende nog eenmaal. Zij krampte de
handen, zij hijgde: hare voeten bewogen niet van den grond.
- Gij wilt niet, ge wilt niet! mep hij razende.
Zij richtte zich hoog.
- Bewaak ons hièr! beval zij, sidderende heimelijk van angst om
Alexandros, tevens denkende aan haar overwinnenden zoon, die,
ontzetting!, Alexandros over het slagveld, aan zijn kar gesnoerd,
sleepen zoû ••• .!
Maar allen, wijzende, zagen Menidas met zijn argyraspiden over de
heuvelen aanstormen om de overweldigers van het vrouwenkamp
te verjagen. Mazaios stortte voorwaarts; nu drongen de eunuchen
Sisygambis binnen de tent. Velen van de Perzische wachten liepen
mede met Mazaios en zijn ruiterij; slechts enkelen bleven, weifelende,
liepen toen de anderen toch achterna.
Libysche vrouwen, tusschen de, om de koninginnetent bescherming
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zoekende vrouwendrommen, kreten op dit oogenblik op. Het was
om een troep reusachtige Derbiken - wilde beesten schenen zij in
hunne dierenhuiden - die, roofzuchtig, achter gebleven, overbelast
met buit uit de wagens, deze Libysche vrouwen trachtten te overweldigen. Hun buit - kostbaar vaatwerk was het vooral, reeds op de
Perzen door de Macedoniërs buit gemaakt en behoorende aan Filotas,
den weelderige - verhinderde hen te doen als zij wenschten zoodat
verschrikkelijk, lachwekkende, komiesch als immense beren op de
achterpooten loopende de gouden amforen en schalen hun graaiknuisten ontgleden als zij de tegenworstelende vrouwen grijpen wilden
en de vrouwen luid schreeuwende te ontsnappen wisten her en der.
Eéne enkele, het bronskleurige, zuiver gebootst jeugdige lijf naakt,
nu gescheurd af viel haar lendendoek, greep een der ruige reuzen bij
de korte, uitstaande, kroeze haren, rukte haar uit de andere vluchtenden tot zich •••• Zij wrong zich wanhopig en plotseling besprong zij
hem als een tijgerkat aan zijn %Waren nek, de tanden knauwende
slaand in zijn pezige vleesch; hij brulde van pijn en woede, greep zijn
dolk, terwijl buit en vrouw hem ontvielen maar voor zij vluchten
konde, graaide hij Leptis op nieuw bij den hals, omsloot dien in zijn
vuist en stiet, haar worgend, den breeden priem in haar borst, zoodat
de roode fonteinstraal hem spoot in zijn gebaarde beestesmoel. ••• En
vluchtte hij met de andere Derbiken voor de argyraspiden van Menidas, die van het vrouwenkamp wèg joegen en joelden de eerst bevrijdende Perzen ••••
Terwijl liggen bleef, naast gouden schaal en amfoor, vertrapt, in
breeden bloedplas voor de tent van Sisygambis het naakte, nog
maagdzuiver gebootste lijf \ran Leptis, de geliefde Libysche van Gorgias, den hopman •••.

XXXIII
Alexandros, in het midden des strijdgewoels, werd door Polydamas.
door Parmenion afgezonden, bericht, dat Mazaios en zijne Barbaren
den trein en het vrouwenkamp overvallen hadden. Polydamas riep,
dat Parmenion om troepen smeekte. Maar Alexandros, woedend, radeloos, geen uitkomst ziende bij den aanblik der slachting, die aanrichtten de, overal heen wielende en schichtende, zeizewagens, riep:
- Haast u Parmenion te melden, dat, zoo wij overwinnen, wij op
nieuw zullen veroveren wat ons behoort èn zullen veroveren wat nog
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den Perzen behoort! Geen mán kan ik missen op het slagveld: dat
Parmenion wete te minachten het verlies onzer goederen en strijde en
overwinne, waardig mij en mijn vader Filippos!
Polydamas galoppeerde weg. Maar aanstonds bedacht Alexandros
hoe het verlies hunner buit zijne, reeds zoo aan die dingen gehechte,
soldaten ontmoedigen zou en verwrevelèn. En zond Menidas met
diens argyraspiden maar spoedig kwam die met verlies terug: gevlucht was hij voor het overstelpende aantal Barbaren. Alexandros,
ziedend van woede en koud van angst om der zeiswagens onbetwijfelbare overmacht, die maaiden tegen zijne in verwarring vluchtende
ruiterijen in, zond Aretes met zijn sarissoforen, delange-lansdrageren,
de ijlebeenende, de windevlugge : zij vlogen, de lucht om hunne
hielen, op 's Konings eigen geschreeuwd commando, terug naar
het Westen, naar vrouwenkamp en den soldaten zoo kostbaren
trein .•••
Toen Alexandros op nieuw vijftig zeiswagens aan ratelen zag, flitsende zeÏ%en en messen, de sikkelen en zwaarden aan wirrelende
wielen en wagenjuk, tegen de reeds angstig doorroerde falanxen op,
riep hij:
- Schoudert de lansen! Flankgelederen! Links en rechts front,
valt aan!!
Het commando herhaalde zich uit de schreeuwmonden der jonge
veldheeren. En de falanxen openden zich, met zuiver mathematische
zekerheid, hoe van angst ook ontzet de mannen waren. Het waren als
muren, die, om een spil wendende, wisselden van front en linie en
breeden doorgang nu lieten aan de vreesverwekkende wagens: de gezwiepte vierspannen stormden naar voren, de wagens donderratelden
de hun gelatene leêgte binnen maar dadelijk stieten de lange speren
der vier rijen falanxmannen, als door eén mechanischen druk bewogen, de paarden in buik en schoft.
Het was een verwarring, reusachtig, afgrijslij k, ontzettend voor wie
het aanzag, voor Alexandros zelven. De menners konden hun gespietste, bloedende paarden niet meer beteugelen; zij steigerden op elkaar,
tegen elkaar, de wagens drongen in elkaar; de paarden, huilehinnikend, schuddende hunne dolle koppen, bevrijdden zich van juk-enteugels, smeten de wagens om. Zij waren, de wagens, geen draken en
gedrochten meer: zij waren doode dingen, wier uitstekende moordgetuigte nog slechts vermoordde de eigen Perzische menners, de eigen
Perzische paarden, de Perzische spieswerpers achterop. Slechts ènke-
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Ie wagens ratelden door en hunne wie~eizen maaiden den niet tijdig
wijkenden Macedoniërs de beenen af••••
Maar eensklaps riep Aristandros, te paard naast Alexandros, - de
waarzegger in wit gewaad, gouden priesterband om het hoofd:
- Ziet! Ziet!
Hij wees naar boven.
Om Alexandros zagen allen op. Er vloog een adelaar, zeer laag,
wijd-uit als zegenend, boven Alexandros' hoofd: de vogel vloog recht
op de Perzen af, als wees hij Alexandros den weg.
- Voorteeken! VoorteekenU schreeuwden allen, het gunstig spellende.
- Falanxen, sluit de gelederen en voorwaarts!! schreeuwde Alexdros, zwellend van hoogmoed zijn hart om het teeken, dat tijn vader
Zeus hem zond en de Vrienden schreeuwden hem na.
Rondom de verwarring der omver gesmetene zeiswagens poogden
de falanxen ûch te sluiten en te vervier kanten. Zoo de ruimte den
soldaten ontbrak, drongen tij ûch op elkander, dat zij niet stappen
konden en hunne zwaar geschoeide voeten den daverpas slechts ter
plaatse mar keerden. Maar de gelederen formeerden ûch en langzamerhand, om de stapelrulne der wagens heen, waartussehen de stervende,
oogen-puilende paarden in plassen bloeds de huilende bekken
rekten, drongen zij op in meerdere en meerdere beweging. Toen
sch6ten tij voorwaarts, de ruiterijen dicht hen ter zijde. Nu breidde
een eindeloos lange linie over de breede vlakte uit: het was een muur
van onverbreekbare kracht, die voort schoof naar de Perzische heirmacht en de loopmarsch der lans-gestrekte falangieten ging erbarmingloos heen door het, aan hun zolen plakkende bloed en verbrijzelde de afgemaaide ledematen verspreid over hun weg. Bij den trein
had Aretes de Barbaren juist verjaagd, toen een talrijke horde Baktriërs, door Dareios gezonden, over de heuvelen ter ûjde aankwam.
Dit was als een omsingeling van het Macedonische leger: uit het
vrouwenkamp vluchtten de dolle vrouwen allen in de richting der pavillioenen van Sisygambis, zoowel voor Perzische overvalleren als
voor Barbaren, om kleuren, standaarden en kristallen zonnesymbool
ten top, dadelij k te her kennen en ge-eerbiedigd als die der gevangene
vorstinnen zelve; daar klampten tusschen de tenten alle de vrouwen,
die vluchten konden, te zamen, verscholen ûch tusschen wagens en
karren en kisten of in de plooien der zeilen of kropen onder de
zeilen door in de tenten zelve, smeekende den eunuchen haar te laten.
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Overvol vulden de tenten zich; in de verwarring stond Sisygambis
roerloos en doodesbleek tragiesch ten drempel; binnen klompten
allen te samen, de jonge prinsessen bezwijmende bijna van angst, tusschen al hare slavinnen en latende de Grieksche Antigone, kreunende
van angst, aan haar voeten.
Alexandros, in het midden des slagvelds, begreep, dat waar was wat
de Vrienden zelve, na de estafetten, hem melden kwamen. Dat zijn
leger omsingeld was. Dat het vrouwenkamp genomen was; de van
daar naar hem toe vluchtende Macedoniërs kwamen het zelve hem
melden. De Perzische en Barbaarsche zegekreten schreeuwden
omrond over de heuvelen; de Perzische en Barbaarsche ruiterijen
galoppeerden rondom over der heuvelen kam; in de kom der vallei
waren de Macedoniërs als opgesloten in dien nog wijden maar reeds
overzienbaren, zich sluitenden kring hunner vijanden. Bleek en ontzet
drongen de jonge veldheeren om hun Koning, die een woedeblik naar
Parmenion wierp. Met trillenden mond verweet Alexandros
wien maar bereikbaar was aan zijn heesche stem, maande dadelijk
dan aan alle kracht in te spannen, tot het uiterste moed te houden.
Maar de wanorde heerschte niet alleen bij de Macedoniërs, zij
heerschte ook bij de Perzen. De Baktriërs, Skythen, Derbiken, verzameld na het vrouwenkamp te hebben genomen en slechts enkele
wachten er te hebben gelaten bij den veroverden trein, verstonden
niet de bevelen der Perzische officieren, die hen terug wilden naar
hunne rangen geleiden en de immense omsingeling in het rond vertoonde plots voor Alexnadros' spiedend oog overal de leêgten, waar
de schalmen der ketting ontbraken.
Vooral de Perzische rechtervleugel, van waar Dareios de Baktriërs
had gezonden, vertoonde die leêge ijlten. Daàr heen, terwijl hij ter
zijde zich Dareios zelven zag, glinsterkoninklijk op zijn strijdkar tusschen de glinsterprinselij ke neven op de prachtige N izaische paarden,
beval Alexandros te stormen. Het was tegen der heuvelen helling: in
bloedbad van Barbaren en Perzen zuiverden de Macedoniërs onder
Alexandros' eigenen zwaardzwaai de dellingen. Maar waar Alexandros heen zag, zwermden de vijanden; de losse gevechten overvulden
de vlakte; het was het oogenblik, dat alle strategie te vergeefs was,
alle taktiek had uit gediend, dat geen bevel meer werd opgevolgd of
zelfs begrepen of verstaan, dat niemand wist waarheen te ijveren,
rechts of links, achter zich, voor zich. De vlakte lag verhinderend
overworpen met stervende paarden, stapelende lijken, de omver ge-
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smeten verwarreling der nog met lemmeren dreigende zeiswagens.
Maar reeds had het welslagen van Alexandros· aanval op den Perzischen rechtervleugel zijn hart hoog geheven en hij beval naar Dareios
zelven te storten. Om beide Koningen had zich, bevelloos, de keur
hunner kapiteinen en krijgeren gedrongen. Allen gevoelden, dat een
beslissing naderde; van alle zijden der heuvelen en vlakte stroomden
Macedoniërs en Perzen om de eigene standaarden toe.
Er was een treffen zeer dicht man tegen man in de nauwte tusschen
beide vorsten nog slechts gelaten. Het was een gevechtswarreling,
waarin alles veronduidelijkte, vooral de getroffenen, die vielen en
werden vertrapt: zwaarden, helmen, schilden, speren, door en tegen
elkander rameiende, schenen een ziedende massa koper, ijzer, goud
die, gloeiende, op vlamde als vuur, in de zon. Al wat te voren geschied was, had geleid tot dit oogenblik maar dit oogenblik slechts
zoû beslissen, als waren de vorige uren niet geweest. Alexandros
dacht: zoo mijn paard, onder mij, wordt getroffen door pijlschot of
zwaardstoot, is Hellas· zaak verloren. Maar plotseling zag hij, dat
Dareios· wagenmenner, zwaar doorstoken, pijl-doorpriemd ten zelfden tijd, neêr stortte, achter over het wie1. ••• Alexandros en de Vrienden uitten een juichenden schreeuw. Maar de Perzen, van overal,
gaven een schreeuw van krijschenden rouw. De paarden van Dareios·
kar onbeheerd, hadden met schok op schok den wagen half doen
tuimelen in groeve, door paardenhoeven getrapt en Dareios, haastig
afgestapt, niet zichtbaar meer voor zijn soldaten, meenden de Perzen,
dat de Koning der Koningen zelve gedood was.
Rondom Dareios, ten wagen weêr op gestapt, mede met een anderen menner, prins van den bloede, die de teugelen greep, was in deze
seconde de hevigste aanval van Alexandros zelven, het hevigste verweer der neven des Perzischen Konings, warrelende tegen elkander
in, in een gigantischen chaos van hartstocht om te overwinnen, in een
wanhoop, die ook, ongelooflij kheid! dezen slag in deze vlakke wijdte
den Perzen verloren achtte. Het waren de dapperste, edelste Perzen,
zij, die niet dàchten aan vluchten, zij, die voor oogen hadden Koning
en land, Dareios en Perzië en niet anders dan deze beiden alleen. Het
waren prinsen, satrapen en kapiteinen, de geboorte-edele, koninklij ke
wacht zelve, velen der prachtige Onsterflijken: het waren zij allen en
geen Barbaren meer in beestehuiden, die der Macedoniërs aanval,
vlak nabij Dareios· verroerloosde strijd kar, tegen hielden, hoe ontzettend ook Alexandros, het zwaard telkens hoog en de bliksemoogen
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hen woedend tegen flonkerend, tegen hen in hieuw. Voor hun bedrongenen Koning, nauwlijks strijdbaar omdat zijn zwaard nog tot
geen vijand reikte zoo min als zijn speer en zijn boog en pij~koker meer
schitterend symbool dan wapen waren - symbool hij zelve en waarom zij streden - vielen zij daar over elkander, stapelden zij in een
massa van vertrapte lijken en stervenden; verhinderd zÓo den vijand
te naderen, omarmden zij, stervende, der Macedoniërs paarden de
beenen, trokken zij de Macedoniërs de zadelen uit, worstelden zij,
woedende nog, met hen over den grond, over elkander.
Onmogelijk was het Dareios' menner te wenden: de paarden,
trampelend in verschichting en schrik, konden vooruit niet noch
achteruit, tusschen de wielen stuiptrekten de lichamen, bogen de
verdeukte schilden: beweging, om Dareios vluchten te doen, was niet
mogelijk en het scheen den Perzen, dat Alexandros' flonkerende
oogen hèm naderden ..••
Reeds trok Dareios zijn zwaard, zichzelven liever doodende dan
gedood te worden door den Macedoniër of door hem te worden genomen. Toen de menner de paarden, met de kar achter hen, wist te doen
steigeren en stijgen, links zwaaiend, rechts, over de lichamen, over de
schilden. De kar was gedraaid.De vluchtende Perzen,omkij kende,lieten
der. weg vrij. De wagen holderdebolderde voort, in den galop en stormvlucht des Perzischen paarden- en voetvolks. Alexandros bevalDareios te achtervolgen; hijzelve, de Vrienden om zich, stormde vooruit •.••
Fellere wind des lateren dags woei op en woei het stof, dat de vluchtende hoeven, wielen, zolen verwekten den achtervolgeren in het gezicht. Het werd een dichte nevel van stof, zich verdikkende voor der
Macedoniërs oogen als een grauwe duisternis in den zonnedag, een
drooge mist, die veronzichtbaarde alles. Nu en dan riepen Hefaistion
Kleitos, Filotas, Krateros waar zij waren om hunne weg dwalende falangieten te verzamelen ••.• Voor zich zagen zij niets meer, hoorden zij
slechts het geklakker der zweepriemen, waarmede de menner ranselde de paarden, hoorden zij de Perzische wanhoopsstemmen, aanzettende tot meerderen, meerderen spoed .••.
Wèg in het Oosten der vlakte waren de linkerv~eugel der Macedoniërs en Parmenion met Mazaios en zijn Barbaren slaags geraakt ....
Plotseling kwamen vijf ruiters door Parmenion gezonden in vollen
galop rennende Alexandros achter-op. En zij schreeuwden:
- Koning! Koning! Parmenion vraagt bijstand! Onze linkervleugel bezwij kt!!

LXVIII

28

434

ISKANDER

Het was een wanhopige noodkreet, geschreeuwd uit vijf monden, die
vraten de stofwolk.
Alexandros krijschte van woede, teleurstelling. Ontsnapte hem in
deze seconde des Noodlots toch alles: Dareios en de Overwinning?
Hij riep den Vrienden toe stand te houden. On:z;ichtbaar om het stof
was hun zijn wezen; on:z;ichtbaar, omdat hij :z;ich in hield, :z;ijn ellende.
Plots twijfelde hij aan alles. Aan zijn goddelij ken oorsprong. Aan :z;ijn
genie als veldheer. Aan de eindoverwinning. Dareios, die nu vluchtte,
zoû terug keeren met zijn steeds geknotte en steeds weêr machtiger
aanwassende legeren en Dareios zoû hem dan jagen, Westwaarts,
geheel overwonnen, Azië door. Of hèm dooden. Of hèm nemen.
Enkele commando's weêrklonken. De Macedoniërs draafden terug
over de vlakte. Overal lagen de omkolderde, gepantserde lijken of, afschuwelijker, de afgemaaide leden, de vervormeloosde plakken
vleesch in vertreden ijzer, koper, de vermorzelde koppen in helmen
en verhinderden de stervenden de hinnikende paarden den voortgang,
dwongen tot omweg....
Ginds had Ma:z;aios gehoord, dat Dareios van den wagen gestort was
en doorstoken .... Alles hing van het leven eens Konings af, eens Macedonischen of Perzischen Konings. Ma:z;aios, in vertwijfeling, deed de
tuba blazen, signaal tot terugkeer. Toen Alexandros, vertwijfeld,
Parmenion naderde, zagen de Koning en de :z;ijnen, hoe Parmenion
meteen keurkorps Thessalische ruiters los stormde op de vluchtende,
overal heen in paniek ver%Wermende Barbaren van Mazaios ....
Hefaistion drong zijn paard naar Alexandros' paard.
- AlexandrosU juichte'hij gek. Alexandros!! Gij hebt den slag gewonnen! Goden, gij hebt den slag gewonnen!!
En zijn %Waard heftig schietende in de scheede, :z;ijn groote schild
aan den eenen arm, gewond en verbonden, omhelsde hij met den
andere, schurende het metaal hunner rustingen, den Koning enVriend
en blikte hem stralend toe.
- Gewonnen? stamelde Alexandros. Gewonnen?!
En wezenloos zagen zijn twijfelende oogen in de zoo groote, blauw
vlammende van Hefaistion.
Toen, te midden van het stemmengedruisch der Vrienden, der nu
overal heen om hun Koning aanstormende Macedoniërs, zag langzaam Alexandros over de wijde vlakte heen. Het was de late namiddag,
de zon stond nog hoog aan den hemel, achter het overweldigde en weêr
bevrijde vrouwenkamp. Over geheel den hemel, dien morgen zoo glo-
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rend blauw, stuivelde een grauwe poeier van stof, tich vergoudende
voór het zonnezinken. Een zware stank van bloed en zweet dreef om,
of de bries, van de bergen waaiend, dien niet verdrijven kon. Tot zoo
ver blikken reikten, lagen, stapelden, heuvelden lij ken van paarden en
mannen beiden. Van Perzische krijgeren of der Perzen Barbaarsche
bondgenooten waren slechts te bespeuren wie daar lagen, stervende of
dood.
Toen besefte Alexandros, dat hij den slag had gewonnen, al was op
nieuw Dareios ontvlucht. Hij hief den arm op, om de Vrienden, om
de Macedoniërs rond zich te verzamelen, om hen toe te spreken als hij
deed voor den slag, nà eene overwinning. Hij had tot nog toe stéeds
overwonnen ••••
Hij sprak. Zijn stem, plots alle heeschheid verloren, verhief zich in
de welluidendheid der zinnen, die ontwelden hem als sprak een ander
uit zijn mond en bedacht hij niet zelve hare oratorische schoonheid.
Maar in zijn hart was hij teleur gesteld omdat deze zege niet was als
hij zich gewend had de zege voor te stellen. En vergat hij alle zijne
weifelmoedigheden en angsten van die vorige nacht toen hij aan wèlke
zege ook had getwijfeld.

XXXIV
Terug rijdende met de Vrienden en slechts omringd door een gering
aantal Macedoniërs - vooruit was de massa van het leger ge-ijld om
den Vrouwen te kondigen den overwinnenden Koning - overviel
Alexandros een troep Perzische ruiterij. Onwaarschijnlijke verrassing:
de Macedoniërs hadden gedacht, dat geen Perzen of Barbaarsche
hulptroepen meer in deze streken talmen zouden! Er ontstond hevige
schermutseling; dooden vielen dadelijk beider zijden en fel viel de
Perzische kapitein den Koning, die voór reed, aan. Alexandros doorstak hem met zijn speer, dadelij k daarop een ruiter ter zijde, toen een
derde, een vierde. Koel, onverschillig, onfeilbaar, bliksemsnel waren
de speerstooten gemikt en gestoten als of deze dwaze schermutseling,
na de zege, Alexandros belachelij k toe scheen en af gedaan moest
worden: hij poogde te lachen toen het gevaar door de Vrienden en de
argyraspiden gekeerd was maar in zich, heimelijk, vreesde hijt dat een
hatend noodlot nóg ergens loerde op hem, van achter een heuvelhelling, een cactusstruik.
Het kamp naderende door de heuvelpassen, ruischte, druischte,
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daverde het gejuich hem toe. Alexandros, somberend, datten tweeden
male Dareios ontvlucht was, ontving koud de blijdschap der veteranen, de opgetogene bewondering der jongste soldaten.
Spoedig trok hij zich terug in zijn tent - Dareios' tent - op de
hoogte.
Verbijsterd keek hij om zich rond, minachtende nu dien buit van
Issos. Verondersteld werd, dat Dareios reeds de gaza, den koninklij ken schat, naar Arbela door had gezonden, den postweg langs. Buit
was niet gemaakt, wat hem ontevreden maakte, om de soldaten, tuk
op buit. De vluchtelingen, hoewel hij ~e van verre gezien had, ~ich
verdringende op den brug over den Lykosstroom of verdrinkende
met ~are wapenen en paarden in de wateren, had hij niet verder
kunnen achtervolgen omdat Parmenion bijstand gevraagd had: om
alle deze dingen was hij, trots de ongedachte, hem zelven ongelooflijk
toeschijnende overwinning, ontstemd.
Hij voelde zich in zijn hoogmoed gefnuikt. Hij had dezen dag, hoe
hij ook eerst had getwijfeld, nu beslissend gewenscht. Dareios niet
gedood maar gevangen en hem dan nièt aan strijdkar gesleept over de
vlakte maar hem genadig, grootzielig, ~ijne Moeder voor geleid! Dat
wat eenmaalonoverwogen zijne natuurlijke erbarmelijkheid en ridderlijkheid had gedaan, zoû hij nu gedaan hebben uit overwogene
voorgedachte. Dan had hij, grootmoedig, Dareios als zijn opperste
satraap, de gebieden ten Oosten van Suziana gelaten. Hij gevoelde
zich nu wèl Zeus' zoon maar den goddelijken vader hem niet ten volle
gunstig gestemd.
Hij fronste de brauwen toen Bagoas hem kruipend aanbad, als de
Perzen hun Koning doen en hem wees op het dampende bad. Dien
avond zag hij Sisygambis eén oogenblikj om het vrouwenkamp waren
mannen bezig de lijken te ruimen: er waren vele vrouwen onder.
- Zij hebben u bijna bevrijd uit gevangenschap, Moeder,sprakhij:
zij hoorde bitterheid in zijn stem.
- Mazaios deed wat goed hem scheen voor zijns Konings Moeder
te doen, mijn zoon, sprak zij verontschuldigend.
- Leed is u en den uwen niet aangedaan?
- Slechts eerbied ontving ik van beide ~ijden, van wie mij bewaakten en wie mij te bevrijden wenschten.
- Zoo is mijn hart verheugd. Ik betreur deze dooden, onder mijn
Macedonische wachten en onder die arme vrouwen.
- Velen vluchtten in onze tenten.
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- Gij ontvingt haar erbarmingsvol. Filotas wenscht u te bedanken,
Moeder, dat gij zijne Antigone schuil boodt. Ik herkende vóor uwe
tent het lijk eener jonge, Libysche vrouw, de geliefde van een mijner
hoplui. Zij sprak mij voór Tyros van de wegen in Libyë en het Orakel
van Ammon en haar te zien liggen levenloos in haar bloed, be-indrukte
mij: ik weet niet of het voorteeken is •••• Alles be-indrukt mij •••• Ik heb
gezegevierd maar.... niet als ik wenschte. Ik had gewenscht.... u
Dareios in de armen te voeren en mij te verzoenen met hem. En voortaan met hem te heerschen over Azië, als uw beide zonen. Groot geluk
ware mij dit gewenscht, gunst van mijn vader, Zeus. Maar gegund
werd zij mij niet.
- Ik weet de grootheid van uw ziel. Verwonderd ware ik niet geweest, zoo het zoo ware geschied.
- Nu is Dareios gevlucht, naar Arbela toe.
- En gij zult hem achtervolgen ••••?
Hij had bijna een gebaar van moêheid.
- Ik weet het niet•••• Ja, denkelijk wel, Moeder. Maar het wordt
mij te veél een broederstrijd.
Zij had in de lamp-doorschemerde, blauw-gouden atmosfeer der
tent een gebaar van wringende handen, een snik, die hem bizonderlijk
ontroerden, om schoonheid en aandoening.
- Hoe gij, 0 Koning, in het innigste uws zelven Perzië toch nièt
haat! Hoe ik u lief heb daarom!
- Ik heb u lief. Ik haat Perzië niet. Laat mij de kinderen zien.
Zij beval de prinsessen te roepen en den kleinen prins. Toen zij
achter een deurtapijt uit kwamen, trofhem, weêr, als steeds, hun drieër
broze, verfijnde bevalligheid en het sierlijke hofgebaar van hun groet.
En hij herinnerde zich, dat Dareios hem zijn oudste dochter tot vrouw
ten vrede geboden had.
- Leedt gij angsten, Stateira? vroeg hij het oudste prinsesje.
- Veten, Heer.
-Omu?
- Om mijn vader, ginds •••• En om u zelven.
Hoe zij nu boog, in de gratie van een bloem!
- Gij, Drypetis?
Het jongere prinsesje zag Alexandros schuchter aan. Zij had angsten ook geleden maar zoû niet zeggen om wien •••• In deze zeer jonge
maagden bloeide reeds het geheim der liefde op: elkander had zij elkanders angsten bekend maar kon Stateira zeggen, dat %ij ze geleden
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had om den Koning, Alexandros, Drypetis moest de hare - om Hefaistion! - verzwijgen. Maar het prinsje - hij was gegroeid maar
toch nog om verfijning van ras, dat uitleeft, zoo geheel verschillend
van een Helleenschen knaap zijns leeftijds - riep:
- Angst heb ik niet gehad maar wel heb ik aan u gedacht, Iskander.
En aan vader .... Waarom strijdt ge met elkander?
En hij begon hevig te weenen, slaande om Alexandros' knieën zijn
armen.
Alexandros was zeer ontroerd.
- Laat hem, vroeg hij Sisygambis, die den kleinzoon wilde vermanen. Deze knaap spreekt niet anders dan wij spraken, zoo even. Laat
hem, Moeder. Kind, wellicht strijdèn wij eenmaal niet meer. En zult
gij uw vader terug zien.
- Gaat gij dan héen, Iskander, als vader terug komt?
Alexandros glimlachte hem innig toe.
- Wat zoudt gij wenschen, mijn prinsje?
- Dat gij bleeft! riep het kind hartstochtelijk en drukte zich tegen
A1exandros' knieën.
- Mogelijk zal het zoo worden. De Toekomst is der menschen
wensch soms genadig als het Noodlot niet anders beschikt. Gaat nu
rusten, allen. Moeder, ga rusten.
Zij had hem in hare armen willen drukken. Maar het afscheid was
slechts vormelijk. Buiten de tent, waar zijne officieren en schildknapen hem wachtten, zag hij Gorgias, die droef scheen.
- Hopman, zeide Alexandros. Gij betreurt wie u lief en goed was?
- Heer en Koning, zeide Gorgias. Hoe weet gij?!
- Ik zag haar ••.•
- Wij vervoerden haar juist••••
- Laat haar met eere verasschen. De vrouwen, die u lief zijn geweest en goed, zult gij eeren bij haar leven en dood.
Alexandros, met de officieren en schildknapen, ging voorbij; de
Vrienden en Parmenion wachtten hem voor het avondmaal ••
Gorgias, tot wie om hem waren, zeide:
- Hij is soms wreed als een wild dier •.•• Herinnert ge u hoe hij met
Betis handelde, den satraap van Gaza, dien hij aan een kar snoeren
deed aan de doorboorde enkels? Hoe hij in den strijd erbarmingloos
zijn kan als het bloed om hem spuit? Zoo als een soldaat moèt zijn.
Maar hij is soms week als een vrouw. Arme Leptis ••• .! Wij zullen haar
dan eere döen als de Koning het wil. Op een mooi behangen brand-
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stapel, alleén, met ontbranden geur om haar heen .... Ik ~ haar missen, kameraden.
Om hem zeiden de kameraden:
- Ge vindt wel een andere, mooie vrouw, een Medische misschien
Gorgias. Een Libysche, altijd, vermoeit.
- Een Baktrische zoû mij te groot %Îjn: dat %Îjn reu:z;innen!
- Een Per%Îsche vind ik de begeerlijkste.
- Wat zeg je vriend!? En een Babylonische dan? Ik was voor den
oorlog in Babylon met het lentefeest van de godin Melytta: dan zijn
alle vrouwen, zelfs de aan:z;ienlijkste, genood:z;aakt %Îch naar den
tempel van de godin te begeven: Melytta, dat is wat ons Mrodike is.
Welnu en dan zitten de Babylonische vrouwen in statie in den tempelhof en de vreemdelingen gaan haar langs en kiezen er eene en werpen
die een geldstuk, 0 van weinig waarde! in den schoot en zeggen: ter
eere van Melytta, 0 vrouw .... En dan rijst %ij op en volgt hem in een
der tempelkamer kens en heeft zij dit eenmaal in haar leven gedaan,
dan mag geen marl meer aanspraak op haar maken .... De leelijken
~itten er wel een jaar lang maar de mooien kunnen gauw weêr naar huis.
- Wat een zeden! zei Gorgias.
- Spreek mij niet van een Perzische, een Medische, een Libysche,
een Baktrische! riep in vervoering Gorgias' kameraad. Spreek mij van
een Babylonische maar aamienlijke vrouw, eéns in het jaar!!
De Perzische hopman van de Perzische wacht om Sisygambis' tent
naderde.
- Madedoniërs! zeide hij bevelend, hoogmoedig. Er moet rust voor
de tenten omer vorstinnen heerschen. Ikverzoeku%Îchteverwijderen.
De Macedoniërs zagen den Pers hoog aan. Maar %ij verwijderden
~ich al, zouden avondmalen.
- Hoor dat heer! riep Gorgias nog met een beleedigden blik naar
dien brutalen, overwonnen, gevangen Pers. Maar hij heeft gelijk, kameraden. Kom, ik heb honger; laten de overwinnaars eten gaan. Arme
Leptis .... Onder den toren, toen ik voor Tyros gewond lag, heeft ze
me met de anderen nog zoo lief verpleegd ....

xxxv
Slechts twee dagen rustte het leger volkdmen. Den daarop volgenden dag vertrok Alexandros met de troepen, die het minst hadden geleden, langs den postweg naar Arbela, waarheen Dareios - het kon
niet anders - gevlucht was.
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Alexandros had deze nazetting van Dareios met uiterste wilsontplooiing door gezet. De Macedoniërs vonden, dat de oorlog uit was en
Alexandros meester van Azië, al was Dareios gevlucht. Ook de Vrienden waren allen meer of minder onwillig. Door het geheele leger was
het gerucht gegaan, dat, hoewel Mazaios met zijn troepen gevlucht
was naar Babylon, de weg er heen niet bewaakt was en Babylon, de
reuzenster ke stad, niet verdedigd. En wilden zij allen naar Babylon.
Toen Arbela, waaruit Dareios reeds in de richting van Ekbátana was
gevlucht, verder Medië in, zich zonder strijd over gaf met geheel de er
verzamelde gaza van den Perzischen Despoot - huisraad, kostbaar
vaatwerk, purper en gouden stof, vierduizend talenten gouds kwam er over Alexandros zelven die zelfde onwilligheid om den verslagen vorst in Ekbátana in het nauw te drijven.
Het waren als vreemde geheimzinnigheden, die dreven als met verloomende geuren door deze Aziatische luchten. Maar de Macedoniërs gevoelden %elfs niet die geheimzinnigheid, dachten nog minder
daar over, Parmenion uitgezonderd. Zijne bejaardheid, zijn doordringende blik van ouderen, bezadigden, wetenden, denkenden grijzaard
hadden reeds dadelijk voorgevoeld, hoe een land van oudere beschaving, een klimaat van zoelte en zwoelte, een oververfijnde volksziel
invloed zouden oefenen kunnen op den jeugdigen overwinnaar, uit
het jeugdig land der frissche winden en der zielen van eenvoud. Hij
had de Perzische vrouw gevreesd en geVtild, dat Alexandros in Barsina haar overwon, vóor zij hèm overwon. Maar de bekoring, die Parmenion noodlottig gevreesd had, school minder in aan te wijzene
wezens en dingen dan in geheime invloeden, geheimzinnigheden onzegbaar, onzichtbaar....
Als met verloomende geuren door deze Aziatische luchten drijvende .... Waarom vervolgde Alexandros Dareios niet tot Ekbátana?
Hoewel Parmenion reeds twee jaren her, na Issos, den oorlog gewonnen verklaard had, begreep hij niet, dat Alexandros, getrouw aan
eigen beginsels, nu niet door voer.... Waarom was de weg naar
Babylon onbewaakt door de Perzen gelaten? Waarom versterkte zich
de wereldstad Babylon niet? Mysterie, mysterie .... Het was als om te
veel zomerzwoelte, die zwaar hing van paradijsleliegeuren onder
blauwigen palmenschem~r en verlamde de geestkrachten dier jonge
Vrienden en veldheeren en van den Koning Alexandros zelven. De
oude opperbevelhebber, evenveel wijsgeer als soldaat, hoewel geen
priester en ziener, wijzer van ziel toch dan de steeds gelukkig tastende
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en radende waarzegger Aristandros, droomde vaak over deze dingen,
die zoo ver lagen buiten militairen gezichtskring en die hij toch
steeds had aangezweemd en willen begrijpen. Maar het geloof aan
de Noodlottigheid en dat gebeuren moest wat moest gebeuren, overheerschte geheel deze wijsheid.
Dat zich de dingen nu zouden voltrekken als de goden hadden beschikt. Na den laatsten slag voelde Parmenion hoe Alexandros hèm,
onrechtvaardig, verweet, dat Dareios niet was gevangen genomen.
Raad zoû Parmenion niet meer geven. Meer dan dienaar en beveluitvoerder zijns Konings zoû hij niet meer willen zijn. Maar in zich overdacht hij het steeds: wat vreemde geheimzinnigheden, met verloomende geuren door deze Aziatische luchten drijvende ••• .!
De vrouwen, de Perzische Vrouwen ••.•? Die liefde als van een
moeder, maar hartstochtelijk, van Sisygambis voor Alexandros ••.•
Alexandros' liefde voor haar als hij Olympias nooit had bemind .•••
Barsina, naar het scheen vergeten, trots haar zoon, Alexandros' kind,
in Sidon •••• Die beide, kleine prinsessenmethareabrikozegezichtjesen
hare koel donkere, groote oogen vol bedwongen maagdegeheim •••• En
Stateira, de lieflijke doode ••••
Parmenion had geraden, dat Alexandros haar lief had gehad. Somtijds had hij getwijfeld. Meer malen was hij zeker geweest •••. Neen,het
was niet de Perzische vrouw alleen •••• Het was méer dan zij: het was
als verloamende geur en omtooverende muziek van niet zichtbare,
onbekende luchtharp en peri-stem en die dreef, die dreef door deze
Aziat~che luchten ••••
Dan dacht Parmenion aan zijn beide zonen, Nikanor en Filotas,
beiden Vrienden des Konings. Nikanor, de sombere, Filotasde levensblijde. Beiden onvergelijkbare veldheeren en soldaten •••• Nikanor, in
stilte, zonder vrienden of feestgelag - dacht Parmenion - weêrstond
niet de Perzische wellusten, welke zij ook waren. Filotas, juichender,
haalde ze in en vierde de teugellooze orgieën. "Mijn zoon, houd maat:
wees voorzichtig, betoom ul tt hoe vaak had niet reeds de krachtig
oude, levenswijze vader het voor de oogen gehouden dien jeugdigen,
juichenden zoon, wiens tenten reeds velen werden, wiens karren met
buit anderen den weg in den legertrein sperden, wiens weelderigheid
grooter werd dan die des Konings en wiens slavinnen een stoet reeds
vormden rondom de blonde Antigone ••••
Maar dat zich de dingen zouden voltrekken als de goden hadden
beschikt •••• En de Vrienden gevoelden niet en dachten nog minder

442

ISICANDER

over á1 dit vreemde: dat Alexandros Dareios niet belegerde in Ekbàtana, dat de weg naar Babylon vrij lag, dat Babylon zich niet versterkte •.•• Zij verlangden allen naar Babylon. De stad lokte hen, lokte
hen .... Vóor zij, overwinnaars, naar huis toe keerden, wilden zij Babylon zien, de stad der ongelooflijke immensiteit en legende ....
Voor Alexandros, in de stille nachten, in de gedempte pracht-atmosfeer der blauwgoud schemerige tent, terwijl wazig de glansvlam der
goudene lampen verwemelde, danste Bagoas en danste hij die legende.
Danste hij de Babylonische mythe harer oudste goden, danste hij de
gloedzwoele overleveringen harer eerste koningen en koniginnen.
Danste hij Semiramis, door duiven gevoed, wier naam zelve "de
duive" beduidde: zij, eerst slavin, later krijgster en Koningin, krijgshaftig, oppermachtig om haar zwaard, trots hare schandelijke liefden
en wier wellustschimmen nog dwalespookten door de bloembosschages der Hangende Tuinen, onder de wiekkolos-getorste zolderingen
der antieke paleizen, saffierblauw van bazalt en bloedrood van porfier.
Antiekere dingen nog danste hij, van voór Babylon Ninive had overheerscht, de in ruïne vergaande stad, die Babylon eeuwen her had
overweldigd, met geheel het Assyrische rijk van Sardanapalus en hij
danste geheel de ziel van Sardanapalus en Alexandros, in dronkenschap van wijn en ongewetene zaligheden van schoonheid en weelde
en lust, schouwde toe den opgeroepenen raadselvorst, jaren lang in
zijn belegerde stad zwelgende in niet meer gewetene, nog slechts te
radene zin-uitlevingen, die hem de goden benijdden, tot hij om te
vergaan in vuur, voór hij vallen in t s vijands handen kon, met zijn
lichtekooi-oogen blikkende over ál wat hij verliet, de cederen balken
des brandstapels besteeg, over zijn gestapelde schatten gebouwd, tusschen schoonste kinderen, jongelingen en vrouwen, die hij als zichzelven wijdde der vlam.
Alexandros, in Arbela, smachtte naar Babylon, waar hem de geheimendier godmenschen desVerledens ge-open baard zouden worden.
En om wat gefluisterd werd van Babylon, smachtten alle Macedoniërs naar Babylon.
En peinsde alleen en noodlot-vroom Parmenion, wiens wijsheid nooit wist uit te weten ....
EINDE VAN HET EERSTE BOEK.

LOUIS COUPERUS.

DROOMSTAD.
"Zie zoo, nou moet je maar es probeeren wat te gaan slapen kom, dat hord, da's nou wel leeg••• '"
Met zijn lepel kraste het kind het laatste beetje roomige rijstebrij
- een restje van den vorigen dag, bijeen, reikte met een zucht van:
"hè dat was lekker/' het hord aan zijn moeder.
"Kom vent ....', drong ze, omdat hij recht op bleef zitten.
"Hè ••••\'.. vroeg hij loom.
"Nou - moet ik niet instoppen("
Blazend van voldaanheid schoof hij onder uit, voelde ineens dat van
het recht-op-zitten zijn schouders en armen kil waren geworden;
kneuterig dook hij dieper onder de dekens. Met haar eene vrije hand
stopte ze, kleine duwtjes gevend, de deken tot een steuntje in zijn rug.
"Slaap nou maar lekker hoor, tot an het eten ......
"Ja moe ..... '
Dieper nog dook hij onder de luchtigjes opstaande brug van het
dek, kwam met zijn hoofd onder de holte die z'n schouders gemaakt
had •••• "Hè •••• heerlijk warm, heerlijk warm - maar je had geen
lucht. Wacht 'n holletje voor je adem - z66 - lekker.
Voorzichtig-aan trok hij zijn knieën wat op - draaide terug op z'n
rug. Go - wat leuk -I als je zoo onder het dek keek! - Wacht, geen
licht moest je hebben bij je hoofd. Tot aan zijn kussen trok hij op de
deken, - keek recht in de koepel van dek die hij h66g stutte met z'n
knieën. Net een kerk •••• gelig getemperd door de dun wollen deken
drong het licht er binnen. Als je de oogen half toe kneep was het nog
mooier. Hè ••• prachtig-diep. En net of er licht brandde. Hoe leuk,
hoe leuk, aan 't eind donker, - precies een grot. Als je nou es héél
langzaam je knieën terug trok •••• Voorzichtig•••• Langzaam liet hij z'n
knieën zakken.... Strak recht-uit lagen zijn magere jongensbeenen
onder de mooie koepeling van het dek. Vrijer doorkijk had je zoo ..••
Kijk nou die beenen eens gek daarin liggen. Hè, jammer, het ging
tóch zakken. Het was een grot; nu stortte die in. Het werd á1 donker-
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der. Hu, griezelig, zoo langzaam naar je beenen. In het midden gaat
't het gauwst. Nu heb je twee tunnels - in ieder ligt één been. Dat is
de rails ••• Koel-bollig kwam het dek gezakt over z'n beenen. Hè, eng.
Toch leuk ••••
Hij ging op z'n ûr liggen. Even uitrekenen hoeveelste dag of het
was dat hij van school thuis bleef. Es kijken •••• 'n Week - Nee acht dagen. Niet echt hoor, je komp zoo achter .... Zaterdag had meneer dat verhaal natuurlijk uitverteld .... Enne .... in dat leesboek waren
ze vast wel drie bladzijden verder. Nou ja.... Ziek ûjn was 66k wel es
leuk. Nou bracht Va vanmiddag een bouwdoos voor hem mee. Zoo
eentje as Piet had. Piet - die had maar van alles hoor .... Prachtige
spoor .... Wat had ie laatst ook weer verteld dat ie gekregen had ....1
o ja - een booglamp. Nou maar die keer - dat was gemeèn geweest.
Toen had Piet twee net eendere wisselwachters-in-een-huisje gekregen, één van ûjn oom en één van ûjn Pa. En toen had hij gezegd:
"dan krijg jij er één .... t i Maar toen later had hij gezegd: "néé - ik zet
er aan allebei de kanten van 't rail één .... t i Maar hij kreeg misschien
met Sintniklaas een station. Fijn .... Als het nou maar niet zoo'n héél
kleintje was .... kon je die krijgen - van die kleintjes ....<dat staat zoo
gek .... Warm draaide hij ûch om. Wat was er ook weer voor heerlijks
waar hij strakkies aan gedacht had< Hè jammer - hij wist het niet
meer .... Iets heel leuks om aan te liggen denken .... 0 ja, de bouwdoos.
- de bouwdoos. Morgen ochtend dad~lijk mee spelen .... Poorten vestingen kan je maken. Een kasteel met een brug. Soldaten der op op de torens. En .... Fijn .... Es kijke - wat kon je nog meer .... Hè ....
heerlijk, morgen.... Langzaam brokkelden ûjn gedachten af.... Zoetjes ging er iets in hem wegglijden.... Zacht blies ûjn adem uit de
rooden mond. Z'n borst deinde regelmatig op en neer.

Het donkerde toen hij wakker werd. Hij lag op ûjn rug, heel rustig,
met gestrekte beenen en het was, toen hij de oogen opende, of de
stilte, de schemering, iets heel zeldzaams en prettigs was, iets heel
innigs, dicht om ûjn lijfje heen; het donker was niet drukkend of
angstwekkend, want buiten, aan de lucht, hing nog teertjes wat licht
- en er was ook iets prettigs, heerlijks in het ongewone: van overdag
in bed te zijn en het is niet nacht en het is niet morgen .... Hij bleef ook
maar héél stilletjes liggen, of hij bang moest ûjn dat het prettige dat
nu zoo in de kamer was, bij beweging of gerucht van hem zou wijken.
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Hij zag alles nog goed, alle dingen om hem heen, de porseleinenbeeldjes op de hooge linnenkast en de héél groote steenen poes met een
halslintje van goud; hij kon zelfs zien de roode en blauwe bloemetjes
op de jurk van het witte poppetje, maar het was toch alles anders dan
gewoonlijk - of de beeldjes dooder waren dan anders - of juist veel
èchter1 de poes zoo dik en rond als een echte< Het was alles wel een
beetje vreemd, maarheerlijk-vreemd, prettig om stil naar te liggen
kijken. Het was of het eigenlijk allemaal een beetje betooverd was,
zoo stil, zoo geheimzinnig-stil - en net of er iets in slaap diep lag te
ademen - dichtbij - maar hij zag het niet en hij was ook niet bang.
Hij trok zich heel voorzichjes wat hooger op uit de deken - steunend
in de kussens. Hij had eerst alleen maar den hemel kunnen zien. Maar
wat was het op straat al donker! Hij zag juist tegen de huizen van de
overkant en een stukje van het trottoir. Er waren al ramen verlicht.
De gordijnen waren nog niet gesloten en één raam was heel groot en
mooi-rood achter de zwarte takken van een boom. Hij keek met open
zakkend mondje •••• Het was zoo sti1. ••• alles •••• daarbuiten ••.• Het was
als brandde daar in het huis aan de overkant een zacht, breed vuur
waarvan hij de gloed zag aan de ramen. En daarnaast was een rolgordijn neer en dat gordijn was heelemaal zacht-geel van licht. Het was
of daar achter weer een ander soort licht of vuur heel stilletjes stond
te gloeien. Z'n blik ging langs de anderen huizen van de overkant en
ál vreemder werd het. Alsof hij droomde ••••
Hij zag de gansche rij zoo zwart en vreemd staan als roerloos ademend - zoo wonderlijk zonder diepte en toch zoo dreigend met de
gloed der zacht-verlichte vensters.
Hij was nu heelemaal zelf betooverd. Hij zag - hoog bij de rand
van zijn raam in het groen der lucht een bleeke ster en diep-naar
achter die huizen als uit een sprookje. Hij hield zijn adem in. Zijn
hart bonste in zijn kee1. Het was of hij zou gaan schreeuwen maar hij
hield zich sti1. Hij ging liggen. Achter zijn gesloten oogleden zag hij
de huizenrij en dan zich zelf, liggend als in het middelpunt van héél
een zwart-dreigende en venster-gloeiende stad. Heel de stad, was,
strak en innig, als een sprookje. Het duurde maar één seconde. Dan
ademde hij dieper, stiller. Hij voelde iets heerlijks - zoo, als of hij
heel veel van iemand hield. Toen ging het weg. Hij draaide zich om.
Het werd alles gewoner •••• Hij begreep niet goed wat er toch was ••••
Hij trapte de lakens weg •.•• Hij keek om zich heen ••.. Hoe gek •... hij
had geslapen ••.• hij had gedroomd •••• Nu was het avond •••• nog niet
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heelemaal•••• nu was hij wakker. Hij lag gewoon, thuis, in %Ïjn kamertje. Nog niet heelemaal donker, ze gingen straks eten •••• Hij keek
naar de poes op de linnenkast. De schemer doezelde om de figuurtjes
daarboven. Pu•••• hij was warm. Zoo, lekker gaan liggen. ft Kussen
schudde hij frisch-bol op. Kraakte niet de trap( Hij hoorde lachen.
0 •••• Leuk, Vader met het eten.

Jo

DE WIT.

HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS
VAN HET BURGERLIJK DRAMA IN NEDERLANDl)
INLEIDING

Is on~e litteratuur voor een groot deel navolging van die van andere
volkeren, speciaal van de Fransche, met het tooneel is dit in nog meerdere mate het geval. Zoo ~al het dan gewenscht zijn, de behandeling
van een bepaald onderdeel o~er tooneelhistorie, i. c. die van het burgerlijk drama, te doen voorafgaan door een korte schets van de ontwikkeling van dat genre in de landen van ~ijn ontstaan en eerdere verbreiding.
Doch alvorens we daartoe overgaan, zal het noodig zijn de vraag te
stellen en te beantwoorden: Wat is een burgerlij k drama?
Onder het burgerlij k drama verstaan we de in het tweede kwart der
18de eeuw in Engeland ontstane soort tooneelstukken, die een ernstige handeling vertoonen, waarbij lieden uit den burgerstand als
hoofdpersonen optreden, en die een nadrukkelijk moralizeerende
strekking hebben.
Lieden van den burgerstand waren tot dusver zeer ~elden als hoofdpersonen in een ernstig stuk opgetreden 2); men vond die alleen geschikt als lachwekkende elementen. Het is begrijpelijk, dat het land
waar ~e het eerst au sérieux werden genomen, het land moest zijn waar
de derde stand het eerst een onafhankelijke po~itie innam; het klassieke land der democratie: Engeland.
Daar, in Londen, werd in 1731 met ont~aglijk succès een stuk opgevoerd, dat we als het eerste burgerlijke drama mogen beschouwen.
I) Uit een binnenkort te verschijnen werk, waarvan de inleiding zal bestaan
uit twee deelen: een algemeen overzicht van den toestand der Nederlanden
omstreeks 1.,00, en een - hier volgende - samenvatting van de geschiedenis van
de burgerlijke dramatische litteratuur, vóór die ons land bereikt.
2) Over de enkele elementen die in de Oudheid en in de I7e eeuw aan het
burgerlijk drama doen denken, zie G. Lanson, "Nivelle de la Chaussée et la
Comédie larmoyante" (paris, Hachette, 1887) blz. 82-87i en 106 vgg.
Een zeer curieus specimen van een vroeg burgerlij k drama in oDZevaderlandsche
ooneellitteratuur is Colyn van Ryssele's "Spyegel der Minnen" (16de eeuw).

t
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Het was getiteld "George Barnwell, or The Merchant of London. "1)
Het geeft in een aantal korte, sterke speelscènes de historie van een
kantoorbediende, die in de handen valt van een slechte vrouw. Zij
brengt hem ertoe zijn patroon te bestelen, en zijn oom, ook terwille
van het geld, te vermoorden. Dan geeft zij hem ten slotte zelf bij het
gerecht aan; daar zij op die wijze hoopt vrij te loopen. Maar dat mislukt; beiden worden ter dood veroordeeld. De jonge man sterft
in diep berouw; de vrouw, die ons als het kwade beginsel wordt getoond - zij is ook atheïst -, blijft in haar slechtheid volharden. 2)
Dit eerste burgerlijke drama werd in 1753 gevolgd door Edward
Moore's "The Gamester" ; een stuk waarin de verwording door den
speelhartstocht wordt geschilderd; en het kwaad waartoe de verleider,
Stuckely, het slachtoffer van dien hartstocht weet te brengen. Dit wat
de zedelijke strekking van het stuk betreft, die men steeds als de
hoofdzaak heeft gevoeld; daaromheen is nog intrigue van andere
soort; en van meer psychologische beteekenis.
Ziedaar dan de eerste burgerlijke drama's. Hun auteurs noemen ze
nog "tragedy", en het genre is dan ook in Engeland uit de tragedie
voortgekomen; in tegenstelling met Frankrijk. Waarover aanstonds
meer.
Inderdaad hadden deze spelen veel dat ze van wat voorafgegaan
was, onderscheidde. Niet omdat ze de klassieke regels niet in acht
namen; daarmee was reeds lang in vele opzichten gebroken. Het
groote verschil zit in den geest van het werk. Men voelt in deze
stukken, en speciaal in The Merchant of London - dat ook door
een merchant of London, een juwelier, was geschreven-hoe de burgerij naar voren treedt, en eerbied eischt voor haar denkwijs, haar
moraal. In de redeneeringen van den patroon van George Barnwell,
I) Het voornaamste dat over het burgerlijk drama in Engeland geschreven
is, vindt men in "The Cambridge History of English Literature" ; Vol X - chapter IV (door G. H. Nettleton, Ph. D.).
2) Iets meer over den inhoud van dit stuk schreef ik in "Het Tooneei" van
Juli 1919. Van het drama verscheen een Hollandsche vertaling, waarvan - hetgeen zèker héél vreemd is - Worp het origineel niet scheen te kunnen thuisbrengen, terwijl hij de verbastering van den naam des auteurs tot Tillo in zijn
lijst van vertalingen copiëert. (Zie Worp, Geschiedenis van het Drama en het
Tooneel in Nederland; 2e deel- Groningen, J. B. Wolters, 1918 - blz. 334.)
Van te voren (blz. 165) heeft hij Lillo's "George BarnweIl" wel genoemd; hij
kende het boek echter blijkbaar niet door eigen lectuur. (Ook geeft hij den
auteur daar een verkeerden voornaam).
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Mr. Thorowgood, treft bovendien zeer sterk het zelfgevoel van den
Engelschen handelsman. Den koopman roemt hij - een motief dat
zal worden overgenomen door de Fransche dramaschrijvers, speciaal
door Sedaine 1) Chamfort 2) en Beaumarchais 3) - al in het begin
van 't stuk als den bevorderaar van de vreedzame gemeenschap van
alle volkeren; den verbreider van verlichting, humaniteit en vrede;
vertoogen die hij aan Addison's "Spectator" had ontleend. Met voldoening herdenkt hij, hoe Londensche kooplieden de Genueesche
reeders wisten af te houden van het steunen der Armada, door hen
met het verlies van de klandizie te bedreigen.
Die koopman wordt dan gegeven in de verhouding tot zijn bedienden. Die verhouding is vol zachtmoedige vaderlijkheid zijnerzijds;
terwijl de bedienden, natuurlijk in het bijzonder de brave bediende,
Trueman, hem met de grootste genegenheid en eerbied bejegenen.
Was het wonder, dat de Engelsche kooplieden, wanneer dit stuk gespeeld werd, er hunne onderhoorigen heenzonden? Gelijk trouwens
ook later in Duitschland het geval was, toen men daar bewerkingen
van dit drama opvoerde.
Grooter indruk maakten deze stukken daar dan in Frankrijk. Laten
wij thans nagaan, hoe zich in 't laatstgenoemde land het burgerlijk
drama, "Ie troisième genre", ontwikkelde.

* **
Als we het werk van Molière aandachtig lezen, treft het ons meermalen dat hij vaak - doordat hij zulk een scherp waarnemer van de
werkelijkheid is - in zijn comedies de grenzen van het tragische
nadert. Hij heeft dan dikwijls blij kbaar moeite om niet uit den toon te
vallen, dien het blijspel, het spel der burgermenschen, eischte. Nergens
is dit zoozeer voelbaar als in UAvare; Eugène Rigal heeft dit in het
aan dit werk gewijde hoofdstuk van zijn boek over Molière met treffende voorbeelden aangetoond; ik volsta hier met te wijzen op de slotI) Vanderk in "Le Philosophe sans Ie savoir" 2) "Le Marchand de Smyme".

11, 3.

I) "Les deux amis", 11, 10. Ook in "Le Bienfaitrendu ou Ie Négociant", van
Dompierre vindt men dergelijke verheerlijkingenvan den handel. En Du Rozoy
ziet er zelfs geen been' in, om Henri IV een naar toon en inhoud wel zeer
I8de eeuwsche lofrede op den koopman te doen houden. (Henri IV, 111,5). In
de volgende hoofdstukken zullen we op dergelijke passages in Nederlandsche
drama's hebben te wijzen.
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scène van het vierde bedrijf, waarin de wanhoop van Harpagon over
den diefstal van zijn cassette zich in zoo doordringende tonen uit, dat
de auteur het telkens noodig vindt om de daardoor gewekte, onblijspelachtige impressies door comische overdrijvingen te doen wegdrukken.
Na Molière herstellen zijn volgelingen de liefdesintrigue, die in het
wer k van den meester allengs door de pure werkelij kheidswaarneming was verdrongen. Maar die alleen wordt eentonig. Een fijne variatie erop vond Marivaux, ze vervangend door een teeder-geestig, verwonderlij k fijn genuanceerd woorden duël; een genre dat reeds in zijn
eigen tijd als iets zeer aparts werd gevoeld; het bewijs daarvan vindt men
hierin, dat reeds in zijn eigen tijd het woord "marivaudage" ontstond.
Maar met Marivaux zijn we al in de 18de eeuw; de eeuw waarin in
het algeméén het renaissance-genot aan werkelij kheidsobservatie
ver koelt, en vervangen wordt door abstract redeneeren en speciaal
moralizeeren. En .... door gevoeligheid. Het is een opmer kelij k, schoon
geenszins verwonderlijk, verschijnsel, dat het verzwakken van de natuurlij ke liefde voor de geschapen wereld gepaard gaat met een ietwat
bloedarm gedweep. Lanson heeft in zijn hierboven reeds genoemde
studie over "Nivelle de la Chaussée et la Comédie larmoyante" getracht, de "sensibilité'" die door de la Chaussée op het tooneel is gebracht - en die later door Rousseau in het leven gebracht zal worden te verklaren uit de onderlinge samen- en tegen- werking van verschillende philosofische, zedelijke en maatschappelijke motieven. I) Ik
geloof, dat ik bij de lezers van dit artikel het karakter van de ISde
eeuw wel als zoo bekend mag onderstellen, dat een nadere uiteenzetting in dezen eenigszins "enfoncer une porte ouverte" zou mogen
heeten; al blijft natuurlijk de verklaring van het verschijnsel - wat
toch eigenlijk niet anders zal kunnen zijn dan een in-verband-doenzien met andere verschijnselen - een dankbaar werk; dat evenwel de
grenzen van den opzet van dit boek te buiten zou gaan. In het kort
zou ik er dit van willen zeggen: dat er in 't begin van de 18de eeuw
een zeker zelfbehagen optreedt dat zich uit in een week genot aan verteedering-over-de wereld. Dit genot beduidt een verarming aan
levenslust en levenskracht; die levenslust en die levenskracht, die de
I) Op blz. 233 van bovengenoemd werk somt hij ze, na voorafgaande uiteenzetting, op: " .... Ie christianisme, Ie cartésianisme,la vieille galanterie française,
la philosophie sensualiste, l'esprit d'analyse scientifique, Ie scepticisme religieux
et la corruption des moeurs ....."
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17de eeuwsche menschen ZOO hard kon doen lachen, en zoo ster k deed
zijn in hun liefde tot God èn tot de materie. Eén van de verschijningsvormen van die vervaalde liefde was een wee en onwaarachtig medelijden met de - zeer geidealizeerde - armen. Maar hierop komen we
terug bij Diderot; wanneer de humanitair-moralizeerende theorieën
een vasten vorm krijgen. Ik sta alleen hierom reeds nu even bij dit
feit stil, omdat we nu, dadelijk na het optreden van Marivaux,
auteurs krijgen, die deze gevoeligheid, welke een belangrijk element
zal blijken der burgerlijke dramatiek, als een hoofd-motief in hun
wer k invoeren. En ik zou in dit verband, in tegenstelling tot een nog
jonge, maar reeds rasch-verouderende methode van geschiedschrijving, als mijn meening willen neerschrijven, dat men wel-is-waar zeer
góéd zal doen, wanneer men materieel-maatschappelijke feiten aanvoert ter adstrueering van eenig hetzij artistiek, hetzij andersZÏDSgeestelijk verschijnsel; - maar dat-men de materiee1e omstandigheden niet moet beschouwen als den grondslag daarvan. Beide toch in
hun, zeker veel verWonden en verbonden, samenhang zijn symptomen van "tijdsstroomingen;" zooals men, in 't besef van de onmogelijkheid van nauwere benadering, de onbekende stuwingen pleegt te
noemen welke aan de verschillende historische perioden elk haar eigen
karakter geven.

** *
Laten we terugkeeren tot het punt, waartoe we, vóór deze algemeene beschouwing, waren genaderd. Dat is: tot Destouches. Destouches is de eerste auteur die op het IBde eeuwsch tooneel gaat moralizeeren. Moralizeeren in den vlakken, dor-redeneerenden zin van het
woord. Want niet bedoel ik, dat hij een moraal legt in njn werk-dat
hebben àlle tooneelschrijvers gedaan - ; maar hij laat zijn personnages elk haar eigen karakter uitleggen; dat dan consequent volhouden;
en over hun zedelij ke waarde praten.
Dit wordt evenwel zeer vervelend, en daar heeft de auteur zelf
onder den arbeid al eenig idee van gehad. Om wat afwisseling
te geven, brengt hij dan het element van gevoeligheid en pathetiek in
zijn stukken. Wellicht ging hij niet zoo bewust en opzettelijk te werk;
de stroom van "sensibilite' zal ook wel over hem wezenlijke macht
hebben gehad. In elk geval, de gevoeligheid had op het publiek in dien
tijd een nooit falende werking. Destouches laat dus, al heet zijn
werk nog steeds, wegens het milieu waarin hetspeelt,,,comédie", zijn

452

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET BURGERLIJK DRAMA

personnages veel huilen en zich verteederen. Dit strekt zich zelfs uit
tot de knechts; die de smakelijke schurkerijen waaraan ze zich op het
XVIIde eeuwsche tooneel plachten schuldig te maken, hebben laten
varen. Ze zijn doodfatsoenlijk geworden; en dus vergieten ze veel
tranen; want de hoeveelheid tranen geeft in dezen tijd, op het tooneel
althans, de mate van deugdzaamheid aan. We krijgen dan dat type van
knechts, dat, speciaal op het Duitsche tooneel - en wie verwondert
zich daarover? - zoo krachtig zou voorttelen; en waarvan bijvoorbeeld de Just in "Minna van Barnhelm" één van de eerste
emigranten is. Maar Just heeft een uiterst nobelen meester - over
wien later - ; wat bij de knechts van Destouches niet altijd het geval
is. Toch zijn ze trouwen gevoelig; vol vertu 1) en tranen. Het werk
van Piron toont ongeveer deze zelfde strekkingen.
En dan komt Nivelle de la Chausseé; een figuur, die, evenals zijn
wer k, bij het groote publiek totaal in het vergeetboek is geraakt; maar
die historisch een groote rol speelt; als de schepper van de z.g. "comédie larmoyante."
Hoe hij, met ,een onmiskenbaren aanleg voor het tooneel, terwijl hij
er toch niet in slaagde een succesvolle tragedie noch een succesvolle
comedie te schrijven, de comédie larmoyante vond als een middel om
zijn alle andere eigenschappen overschaduwende roemzucht te bevredigen, kan men uitvoerig uiteengezet vinden in het hierv60r genoemde boek van Lanson, die ons laat zien hoe, wat bij Destouches nog
maar bijzaak was, hier hoofdzaak wordt; n.l. de pathetische gevoeligheid; en hoe Nivelle de la Chaussée er langzamerhand zelfs toe
komt, "comédies" te schrijven, waarin ieder comisch of ook maar
vroolijk moment ontbreekt. 2)
Het comédie-procédé is dus veranderd, al kan men zeggen dat het
zedelijk doel vrijwel hetzelfde is gebleven. De gewone "comédie tt
wekte een lach ten koste van de ondeugd; de comédie larmoyante'
bracht verteedering ten opzichte van de deugd.
Ik zou in dezen kunnen volstaan met een verwijzing naar Lanson's
I) Voor de eigenaardige beteekenis, die het woord "vertu" in de ISde eeuw
aanneemt, als, we 7;ouden haast mogen 7;eggen "technische term" in het jargon
der mora1i7;aties, 7;ie Louis Bertrand, "La fin du classicisme et Ie retour à
l'antique dans la seconde moitié du 18e siècle et les premières années du 1ge
en France". (paris, Hachette, 1897) bl7;. 29.
I) Mélanide" - ook bij ons véél gespeeld - is het eerste van 7;ijn stukken,
waarvan dit laatste ge7;egd kan worden.
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vertoog 1); maar wil daar toch nog een paar opmerkingen aan toevoegen.
In de eerste plaats dit: Het schijnt mij, dat Lanson te weinig nadruk
legt op het verband dat er bestaat tusschen het succes van "Le Glorieux u van Destouches, die in I732 werd gespeeld, en de eerste comédie in 't larmoyante genre van Nivelle de la Chaussée, die het jaar
daarna vertoond werd. Het kan niet anders of een zoo - het blijkt op
allerlei wijzen-roemzuchtig, en tevens zoo weinig waarlijk-geïnspireerd - want zoo wezenlijk gevoelloos - auteur als Nivelle de la
Chaussée, moet het succesvolle in dit werk opzettelijk hebben nagevolgd.
Eenerzijds zou ik aldus het bewuste werken op effect van den
"schepperu der "comédie larmoyante U nog nader willen argumenteeren; anderzijds schijnt mij de voorstelling van Lanson dat die
auteur als 't ware door een onmachtsgevoel aan de zijde van de tragedie en van de comedie den nieuwen weg werd opgedreven, te uitsluitend
negatief van formuleering. Want er treedt hier toch ook een pozitieve
nieuwe waarde op. Namelijk: de boven-komende kracht der denkbeelden van den nieuwen tijd. Die bewoog hem; zij het dan minder
op de superieure wijze der inspiratie dan wel als ijver in dienst van de
algemeene opinie.
Een derde opmerking die ik aan het zeer belangwekkend betoog
van Lanson zou willen toevoegen, betreft den stand der door Nivelle
de la Chaussée ten tooneele gevoerde personnages. Voor het eerst
verschenen hier in doorloopend ernstige stukken andere menschen
dan heroën en koningen als hoofdpersonen. Maar eenvoudige burgers
waren het nog niet. Het waren edellieden; "d'épée" of "de robe.u Ook in dit opzicht was de comédie larmoyante een overgangsvorm.
Wat Nivelle de la Chaussée niet verhinderde, - achteraf - aan zijn
genre een democratischen tendenz toe te kennen! De koningen waren
te lang als de eenige stervelingen beschouwd, waardig om in een ernstige handeling de aandacht van het publiek te genieten; dat moest nu
maar eens uit zijn. - Bij die redeneering werd vergeten dat de maatschappelijke strijd tegen den koning in dezen tijd •.•• tevens een strijd
was tegen den adel!
Nivelle de la Chaussée is maar een moment in de voorgeschiedenis
van onze voorgeschiedenis; een wegbereider van het Fransche drama,
J) Zie bit. 126-136 van het hierbdvengeqoemde boek.
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waaruit we goeddeels het Nederlandsche zullen kunnen verklaren.
Maar we moeten toch bij hem een oogenblik stilstaan; want het is een
zéér belangrij k moment. Hier immers is een wezenlij ke loswording van
de nieuwe kunstsoort, "le troisième genre tt ~ uit de klassieke dubbelstroom van tragedie- en-comedie te constateeren. Het treft ons bij de
lectuur van dit werk, hoe véél nader het door zijngevoels-engedachteninhoud staat bij onzen tijd, dan de classieke en classicistische tragedie; al zijn er zeer curieuze verschillen, waardoor ons de geest van de
18de eeuw weer sterk voelbaar wordt.1) Een grooteovereenkomst met
ons hedendaagsch tooneel en een markant verschil met het klassieke
vertoont de plááts, waar de stukken spelen. De stukken van Nivelle
de la Chaussée spelen in huiselijke omgeving; dat was eenvoudig al
hierom noodig, omdat al de intieme pathetiek die in dit werk wordt
tot uiting gebracht, in 't openbaar moeilij kaannemelij k kon worden
gemaakt. Een andere eigenaardigheid van dit werk - die zich echter
tot den overgangstijd beperkt - is de zeer gecompliceerde intrigue.
Die was noodig om tusschen al de zoo volkomen deugdzame en gevoelige personnages die in dez;e stukken optreden, nog eenig misverstand mogelijk te maken. Als hun omstandigheden niet buitengewoon
verward en verwarrend waren, moesten die hyperbraven elkaar wel
onmiddellijk in de armen vallen; en er moesten toch vijf bedrijven verloopen, voór het zoover komen mocht! Om den toeschouwer op de
hoogte te brengen van al die verwikkelingen, zijn dan weer vele verhalen noodig; - want Nivelle de la Chaussée houdt vast aan de eenheid
van tijd, en kan dus niet te veel van de voorhistorie zijner hoofdhandeling ten tooneele brengen. Die verhalen zouden we eigenlijk,
om goed den gang der gebeurtenissen te kunnen volgen, aan het begin
van het stuk moeten krijgen; maar dat zou weer z;eer ondramatisch
zijn, en erg vervelend; en Nivelle de la Chaussée is een te handig technicus om zoo'n fout te begaan. Dus begint hij maar vast dadelijk zijn
handeling, en lascht dan telkens, als hij oordeelt dat de aandacht van
het publiek dit lijden kan, een van die oude voorgeschiedenissen in;
die evenwel toch de handeling nog bedenkelij k vertragen en belasten.
Al die verwikkelingen brengen voorts een zeer belangrijk nieuw
element in het genot der toeschouwers: de spanning. De toeschouwer
wordt meegenomen in de belangstellingen, de hartstochten, de verwachtingen van de personnages - . Bij het vróégere ernstige genre, de
') B.v. in het angstig vermijden van het overspel-gegeven.

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET BURGERLIJK DRAMA

455

tragedie, kende men den afloop van het stuk van te voren; het ging
daar om de schoone formuleering en tegenover-elkaar-stelling der gevoelens; de toeschouwer zag dit aan als een god, die de draden van het
gebeuren in handen had; en hij kon zich een wijle voelen als een god,
neerziende op de menschen, die door de dwaallichten van verstand en
begeerte geleid, rondtastten in het duister. - En zoo kon hij dan ook
de wanen en hartstochten van zijn eigen menschelijkheid als beneden
zich zien; en zich louteren.
Maar nu heeft de toeschouwer de draden niet meer in handen; hij
ondergaat met de personnages - die hem bovendien veel nader staan
dan de koningen en heroën der tragedie-, de ontroeringen der wer kelijkheid; voelt hunne verlangens mee, en weet niet of die zich zullen
verwezenlijken. Hij leeft in ontroeringen, welke zijn als welke der onbegrepen werkelij kheid; en niet meer in schoonheids-ontroering - al
blijft de dichter de taal nog zeer verzorgen.
Dit toonee1genot is grover, maar ster ker; en is geschikt ook voor onaesthetische geesten. Het wordt de tijd der "breede" successen; het
aantal voorstellingen van eenzelfde werk gaat stijgen. En dit soort
meeleven, dat de auteurs nu gaan wekken, noodzaakt hen ook tot meer
realisme in de détails: het meeleven mag niet door onwaarschijnlijkheden gestoord worden. Intusschen - we wezen reeds op de, toch wèl,
en zéér, onwaarschijnlijke opeenstapeling van buitengewone gebeurtenissen, die de intrigue dezer stukken uitmaken.... Inderdaad! En
toch zijn deze gecompliceerde intrigues den tijdgenooten niet als berispelijk-onwaarschijnlijk voorgekomen. Want de auteur had een
middel om de onaannemelijkheid ervan in de schaduw te stellen;
n.l. door ze te doorlichten met den gloed zijner pathetiek. Diepathetiek was au-fond even geforceerd en onwaar als de intrigue 1); maar
die onwaarheid was het ideaal van den tijd, was het glanzend beeld
dat het publiek lief was, en dat hen, zoodra ze het op 't tooneel zagen,
in een vervoering bracht, waarvoor alle nuchtere critiek op de vlucht
sloeg. Die "sensibilité", die pathetiek moet men begrijpen als de
vage reactie die in de zieke ziel dier tijden haar machtelooze en valschkleurige vlam opsloeg tegen den druk van abnormaal, door-en-door
veronnatuurd leven. Zoo zullen we ook de met een felle schijnkracht
naar boven komende verheerlijking van de natuur moeten begrijpen;
en de door-en-door valsche vizie op het jonge meisje, die zich reflecI) Hoewel niet zóó dwaas, als ze ons, 20. eeuwers, voorkomt. Meh was in de
18de eeuw inderdaad veel expansiever in het dageüjksch leven dan thans.
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teerde in het ingénue-type, met haar onwetendheid als 't ware pralende, en nooit, door haar instinct gewaarschuwd, in zwijgen zich
terugtrekkend van datgene waarover een "echt" meisje met een echt
gevoel, niet doorvraagt.

** *
Dit over de vóórgeschiedenis van het "troisième genre" in Frankrijk. Met Diderot begint de geschiedenis. In 1757 verschijnt zijn
"Fils Naturel," met de drie "Entretiens sur Ie Fils naturel"; het eerste
stuk, waarmee de auteur met vol bewustzijn iets geheel nieuW,S wil
geven; met de theorie van dat nieuwe.
Voor een uitvoerige bespreking van het vrij inspide stuk is het hier
de plaats niet. Het meest curieuze ervan is wel de voorrede, die, den
inhoud gevend als de nabootsing van ware gebeurtenissen, een typischen kij k geeft op de reeds realistische denkbeelden omtrent de
kunst in midden-XVIIIde eeuwsche breinen; - hoe valsch dan
ook weer het op touw zetten dezer nabootsing gevoeld is. Wat
de theorie aangaat, in den derden "Entretien" vat Diderot aldus de
technische hervormingen samen welke hij in zake de tooneelkunst
wenscht en verwacht:
I. La tragédie domestique et bourgeoise à créer.
2. Le genre sérieux à perfectionner.
3. Les conditions de l'homme à substituer aux caractères, peutêtre dans tous les genres.
4. La pantomime 1) à lier étroitement avec l'action dramatique.
5. La scène à changer, et les tableaux à substituer aux coups de
théätre, source nouvelle d'invention pour-Ie poète et d'étude pour Ie
comédien. Car que sert au poète d'imaginer des tableaux, si Ie comédien demeure attaché à sa dispostion symmétrique et à son action
compassée?
6. La tragédie réelle à introduire sur Ie théätre lyrique.
7. Enfin la danse à reduire sous la forme d'un véritable poème, à
écrire et à séparer de tout autre art d'imitation.
Bij enkele punten van dit program zal het goed zijn, een oogenblik
stil te staan.
Ad. 2. zou ik willen opmerken, dat Diderot, blijkens den verderen
inhoud der "entretiens" hiermee bedoelt, dat de dialoog meer overI) Dat beteekent hier: het gebarenspel.
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eenkomstig dien van het werkelijke leven, en speciaal: minder pathetisch moet worden. Een mer kwaardige leuze van een man die zelf zoo
afschrikwekkend pathetisch was; ook in het stuk zelf, dat als eerste
proeve deze theoretische uiteemettingen vergezelt!
Het derde punt is ongemeen belangwekkend. In deze woorden
toch wordt het geloof uitgesproken aan de onbelangrijkheid der individualiteit in verhouding tot de omgeving. Dat wil, in zijn strekking
en consequentie begrepen, zeggen: in verhouding tot zijn materieele
omstandigheden. Het is een vroeg v66r-schijnsel van het historisch
materialisme; dat ook inderdaad de uiterste consequentie is geweest
van die materialistisch-democratische ontwikkeling, van welker artistieke openbaring het burgerlijk drama deel uitmaakt. Het is curieus,
dat we nu, na het verloop der renaissance beweging, een geluid hooren,
dat weer eenigszins aan de Middeleeuwen herinnert. Immers ook
de Middeleeuwsche wereldbeschouwing zag het individu als
onbelangrijk, en stelde, geestelijk en economisch, den groep hoog.
Dan komt de Renaissance, met haar détailieerende vermeüng in
iederen afzonderlijken verschijningsvorm; - en daarná komt dan nu
weer het zwaktegevoel boven, dat lot onderschikking maant. Maar welk
een verschil in die onderschikking met vroeger! In de Middeleeuwen
voelt men zich afhankelij k van een hoogere geestelij ke macht, een
macht die de materie naar haar welbehagen ordent. In de tweede helft
der I8deeeuwacht men zich, ook geestelijk, afhankelijk van materieele
omstandigheden, die als zooz;eer beheerschend worden gevoeld, dat
men aan hetgeen déze mogelijk beheerschen kan, ternauwernood
toekomt. Hoeveel miezeriger is dit afhankelij kheidsbesef dan de vrome
onderworpenheid uit vrijen wil van de Middeleeuwen! Hoeveel zwakker
en armer was de toonaangevende menschheid geworden. Men gevoelde zich niet meer beeld en stuwsel Gods, maar een "product"
van de omstandigheden.
Voor de opvatting der tooneelspeelkunst is het in 4 en 5 gezegde
van belang. Het conventioneele speelschema moest worden afgeschaft;
de op niets meer berustende opvatting, bijvoorbeeld, dat men met
bepaalde tusschenpoozen een paar stappen voor- of achteruit moest
maken1). De gebaren moesten natuurlij ker worden; ze moesten zelfs aan
de handeling voorafgaan, betoogde Diderot nader in zijn, het volgend
jaar, achter "Le père de familie", verschenen tractaat" De la Poésie draI) Zie de Encyclopedie op "Déclamation".
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matique".En de oude rangorde moest worden verbroken; de V-vorm,
waarin men al ten tijde van Molière de tooneelspelers opstelde, en die
langzamerhand heilige traditie geworden, oorspronkelijk eenvoudig
het gevolg was van de aanwezigheid van toeschouwers op het tooneel,
moest worden afgeschaft - wat te lichter kon, daar het volgend jaar, in
1759, met het oude instituut van plaatsen-op-het-tooneel gebroken
werd.I )
De punten 6 en 7 zijn in verband met ons onderwerp van minder
belang. Alleen is het de moeite waard iets te releveeren van wat
Diderot zegt als hij, verderop in zijn "entretien", punt 6 nader toelicht.
Hij verklaart dan met de "tragédie réelle" de oude tragedie te bedoelèn,
d.i. de Fransch-classieke; niet het drama. Bij dit laatste toch is volgens
hem het vers uitgesloten; en alle wer ken voor het lyrisch tooneel moeten
daarentegen natuurlijk in maat geschreven zijn.

***
Dit is een heel program; en de opstelling daarvan als een soort
manifest beduidt zeker een datum in de tooneelgeschiedenis van
Frankrijk; dat wil zeggen: in die van geheel West-Europa. Maar iets
dat op dat oogenblik heelemaal nieuw was, vinden we er ternauwernood in. Dat vinden we wel in het geschrift dat Diderot het volgend jaar
(1758) uitgaf, het vertoog "De la Poésie dramatique". Over 't
geheel bevat deze verhandeling een nadere uitwer king en een meer doordachte beschouwing van de denkbeelden die ten grondslag lagen aan
de Entretiens; maar bovendien wordt hier een uitvoerige uiteenzetting
gegeven van het zedelij k doel van het nieuwe tooneelgenre; speciaal
in de hoofdstukken lil ("D'une sorte de drame moral") en XVIII
("Des Moeurs"). Daar geeft hij duidelijk aan, dat hij het drama
beschouwt als een propagandamiddel voor de denkbeelden der
"philosofen"; dat het de idealen en verlangens der bourgeoisie
tot uiting moet brengen, en aan die idealen en verlangens leiding
verschaffen.
Dat nu was iets, dat we bij geen van Diderots voorgangers vinden.
De quaestie is, dat de levensbeschouwing, waarvan Diderot en de
2';ijnen vervuld waren, de laatste jaren zeer was verhelderd, en in eenige
2) Zie hierover het aardige monografietje van Adolphe Jullien "Les Spectateurs sur Ie Thé1tre"(paris,A.Detaille, 1875). En Lessing's ,,Hamb. Dramaturgie"
No.X. Ik wijdde aan dit onderwerp een artikeltjein,,Het TooneeI"vanAug. 1919•
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standaardwerken op verschillend gebied was geformuleerd. In 1748
was Montesquieu's "Esprit des Lois" verschenen; het volgend jaar
was een aanvang gemaakt met de publicatie van Buffon's "Histoire
Naturelle" jin 1751 waren de beide eerste deelen van de "Encyclopédieu
uitgegeven. De nieuwe levens- en maatschappij beschouwing der
Encyclopaedisten was het belangrijkste onderwerp; een onderwerp
dat de geheele beschaafde wereld be~ig hield. En die wereld werd
hierdoor als va~elf verdeeld in twee kampen: men was vóór of men
was tegen de leer der Encyclopaedisten. Was het dan wonder, dat ook
in de wereld van het tooneel deze splitsing werd doorgevoerd?
Intusschen, dat eerste stuk waaraan de nieuwe tooneelleer was verbonden, de "Fits naturel", was nog niet gespeeld. Dit geschiedde eerst
in 1761; eerst te Marseille, toen te Parijs; en met groot succes. Voor het
~oover kwam, waren er evenwel reeds drie andere stukken opgevoerd,
die, na de uitgave van den ,,Fils Naturel" en de "Trois entretiens u
geschreven, geheel beantwoordden aan Diderot's theorie. De beide
eerste van die stukken zijn vrijwel vergeten; 1) het derde was Voltaire's schimp- en spotstuk "I'Ecossaise". Voltaire n6émt het stuk "comédie," maar in ~ijn voorrede beroept hij zich op Diderot; die het belangrijke van de schildering van "conditionsu had betoogd; welnu, hij
~ou dan in dit stuk eens de "condition" van den journalist schilderen; en laten ~ien, hoe een mensch in dat beroep werd. Op hoe onpartijdige wij~e hij dit deed, is bekend. 2) Zijn beroep op Diderot beteekent dan ook niet veel meer dan een poging om de heerschende
meening in 't gevlei te komen en meteen zijn werk te verdedigen;
gelijk men van meer van Voltaire's voorredenen ~eggen kan. Ze
spreken elkaar dan ook meermalen tegen!
In 1761 komt "Le Fits naturel" op de planken. Hetstukwasslecht
be~et; en er had ~ich een sterke "cabale u gevormd. Toch haalde het
zeven voorstellingen, wat voor dien tijd veel was. Men kon het een
succes noemen.
En geen beter propaganda voor een theorie dan succès in de practij k.
Drama's werden er nu in menigte geschreven, en in menigte opgevoerd.
I) Het waren "Le faux généreux" van Bret, en ,.La FiUe d'Aristide" van
Mme de Graffigny (beide in 1758 gespeeld).
2) Het stuk is een satire op %ijn vijand, den journalist Fréron, dien hij eerst
deed optreden onder den naam Fre1on; welken naam hij, toen de politie bezwaar
maakte, in 't Engelsch vertaalde (Wasp).
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Spoedig (in 1765) verscheen nu ook het werk, dat het meesterstuk
van het nieuwe "genre sérieux" was; en zou blijven: Sedaine's "Philosophe sans Ie savoir," dat, na een aanvankelijk censuur-verbod,
vier-en-twintig voorstellingen in éen jaar beleefde. En den stichter
der nieuwe school, Diderot verrukte. 1)
Het is inderdaad een aardig stuk, vol fijne karakterteekening, eenvoudig en ontroerend van handeling; het eenige 18deeeuwsche "drama"
dat zich dan ook tot heden op het répertoire van de Comédie Francaise
heeft gehandhaafd. Het is oneindig beter dan Diderot's stukken met
hun onwaarschijnlijke intrigue, hun onbeduidende en valsche psychologie; hun gezwollen en onnatuurlijke taal.
Lillo's "George BarnweIl" was reeds in 1748 in 't Fransch vertaald;
Diderot had in 1762 Moore's "Gamester" bewerkt; die niet weinig tot
het succes van het drama bijdroegen; waarbij nog kwam, dat er in dien
tijd te Parijs een ware anglomanie heerschte. 2) Overigens is het niet
mijn taak, hier een overzicht te geven van de honderden stukken van
het drama-genre welke in dien tijd te Parijs verschenen; of ook maar
van de tientallen die werden opgevoerd. Den belangstellenden lezer
mag ik verwijzen naar het werk van Gaiffe, "Le Drame en France
au XVIIIe Siècle," 3) waarin een groote massa materiaal is vermeld
en verwerkt.
Ats we dit werk overzien, krijgen we dezen hoofdindruk: dat voortdurend de stukken meer dalen naar de burgerlijke sfeer; gevallen behandelen die de belangstelling trekken der burgerij, omdat ze uit haar
eigen leven gegrepen zijn. Soms lokt zoo'n stuk nog wel eens een
hevig protest uit van de meer conservatief-classicistische kringen. Bijvoorbeeld Beaumarchais' "Les deux amis ou Ie Négociant de Lyon";
een stuk dat speelt in de zakenwereld, en waarbij de intrigue uitgaat van
het gegeven, dat er een wissel zal worden aangeboden, welke de debiteur
niet kan betalen. Tegenwoordig zijn dergelijke gegevens schering en
inslag; in dien tijd vond men dit echter nog van een ongehoorde platheid. Hemel! Het ernstige tooneelspel, dat de strijd van heroën en
koningen tot onderwerp placht te hebben; waarin men de onschendI) AIs bewijs van Diderot's verrukking vertelt men, dat hij Sedaine in de
armen snelde, en uitriep: "Oui, mon ami, si tu n'étais pas si vieux, je te donnerais ma fille".
2) Zie hierover "David Garrick, Un acteur cosmopolitain", (het proefschrift,
waarop A. Hedgcock in 19II aan de Sorbonne promoveerde) blz. 227.
') Paris, Armand Colin, 1910.
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bare majesteit der goddelij ke wetten met huiverend ontzag leerde
schouwen, - in dat ernstige toonee1spe1 bestond de tragiek nu hierin,
dat er een man met een geld briefje zou komen en dat men hem zonder
betalen zou moeten wegzenden!! Het was ver gekomen!

***
Uit een artsitiek oogpunt zijn de 18de eeuwsche Fransche
drama's over het algemeen van zeer geringe beteekenis. De schrijvers
hadden dan ook niet in de eerste plaats een artistieke bedoeling; de
keuze van het onderwerp werd geheel bepaald door zijn propagandistische beteekenis. Een pièce à thèse nu kan ongetwijfeld een goed stuk
zijn; namelijk wanneer de auteur de moree1e of maatschappelijke
leering die hij wil brengen, tot ons doet komen uit een treffend conflict, waarvan we het levensware en het noodzakelijke gevoelen; maar
een pièce à thèse is als kunst waardeloos, wanneer de "thèse" slechts
door een personnage, die woordvoerder van den spreker is, wordt
verkondigd; wanneer de handelende personen niet psychologisch begrepen, levende wezens zijn. En dit laatste is het geval bij het
XVIIIde eeuwsche drama; het is: moralistische theorie; meer niet.
Doch de cultuurhistorische waarde van dit werk is, in tegenstelling
met de artistieke, zeer groot. Staan we nu een oogenblik stil bij de
vraag: wát is dan de moraal van deze stukken?
In de eerste plaats prediken ze: terugkeer naar de natuur. De woorden waarmee Jean Jacques Rousseau's "Emile" begint: "Tout est bien
sortant des mains de l'auteur des choses; tout dégénère entre les mains
de l'homme," zou men als het devies van het XVIIIde eeuwsche burgerlijke drama kunnen beschouwen. Men verheerlijkt dus den mensch
die dicht bij de natuur staat, en doet hem zien in tegenstelling met zijn
meer gecultiveerden broeder. De mensch zonder opvoeding is het
ideaal, want dit is de onconventioneele mensch. Zoo is ons een allermer kwaardigst, en allerzonderlingst, stuk, "L 'Elève de la Nature" bewaard, dat de uiterste consequentie in dezen vertoont. Een Engelschman laat zijn zoon groot worden in volkomen afzondering van de
wereld; in een afgetuind gebied op een eiland. Als hij twintig jaar is,
wordt hij losgelaten; knielt voor de zon neer, en snelt dan weldra op 't
eenige op het eiland aanwezige meisje toe.1 ) Men vraagt zich af,
welke idealiteit in deze gedragingen zoo te bewonderen valt? Voor de
I) Uitvoeriger vertelde ik deo inhoud in "De Wereldkrooiek" • XXVIste jaargang, No. a (Ia April 1919).
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18de eeuw was het voldoende, dat dit alles zoo heerlijk naief en "natuurlijk" was - een stoute tegenstelling tegen het toen wel zeer onnatuurlijke leven in de maatschappij.
Deze natuurmensch is een uitzondering in de dramatische litteratuur; maar wilden komen in verscheidene stukken voor, altijd in zeer
gunstige tegenstelling tot menschen uit de beschaafde wereld. Een
andere demonstratieve tegenstelling is die van den landman en de
stedeling; en die van den arme en den rijke. Die tegenstellingen zijn
voor den auteur het belangrijke; hij ziet niet dan dat; hij ziet allerminsthetwerkelijke leven. De armen zijn heiligen; de landbouwers
zijn verrukkelij k teedere en naieve zielen, die met tranen in de oogen
de zon zien opkomen, en dan een hymne aan God aanheffen. Weet
deze dramaturgie dus zeer weinig maat te houden in haar gevoelens
voor hare troetelkinderen, men moet erkennen dat ze opkomt voor
iederen groep menschen dien ze in de verdrukking ziet; en pleit tegen
al de maatschappelij ke vooroordeelen, die bij het burger lij k rationalisme geen genade kunnen vinden. Zoo wordt er voor de vrouwen opgetreden, die blootstaan aan bedrog en verleiding 1); de gelijkwaardigheid van den mensch in alle beroepen wordt verkondigd; het duël als
een dwaasheid gesignaleerd; de onrechtvaardigheid betoogd van het
feit dat de familie van veroordeelden deelt in hun schande; er wordt
gewezen op de feilbaarheid van de rechtspraak. Ook in zake godsdienst en politiek laten de moralisten van het drama zich niet onbetuigd. Ze zijn niet anti-godsdienstig; een enkele, Baculard d'Arnaud,
één der eerste schrijvers van het "genre sombre," is zelfs streng Katholiek; - maar die is een uitzondering. De meesten zijn deïsten, zéér vrijzinnig; komen ook voor de Protestanten 0Pi b. v. Fenouillot de Falbaire in zijn "Honnête Criminel" (1767)2). Om niet met de Ker k in botsing te komen, en toch in vurige tiraden al de bezwaren tegen "de
I) O.a. door Beaumarchais, in zijn ,,Eugénie" (1767).
2) De openbare opvoering van het stuk is twintig jaar lang door de censuur

verboden. De schrijver heeft aanstonds moeite gedaan, zijn werk dan in Protestantsche landen gespeeld te krijgen. Diderot be~al het tevergeefs aan
Garrick aan. Het is reeds het jaar na zijn verschijnen tweemaal in het Nederlandsch vertaald. ("De Eerlijke Misdadige(r)", Burgerlijk Tooneelspel); het is
uitgegeven in den tweeden bundel van het Leidsche kunstgenootschap "Kunst
wordt door arbeid verkregen", en afzonderlijk te Amsterdam; en komt voor op
het répertoire van den Rotterdamsehen Schouwburg, onder de directie van
Corver. (Zie Haverkorn van Rijsewijk, "De Oude Rotterdamsche Schouwburg", blz. 398).
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priesters" te berde te kunnen brengen, vond men - speciaal: La
Harpe 1) en Chénier 2) - de personnage uit van den idealen priester,
dat was dan een uiterst-vrijzinnige geestelijke, die eigenlijk precies de
denkbeelden der deïstische Encyc10paedisten had; - men zal gevoelen in hoeveel opzichten het drama der XVIIIde eeuw den denktrant
van onzen tijd na staat. Die ideale priester treedt ook wel op als
"historisch(?) persoon," b.v. als Jean Hennuyer in het drama van dien
naam van Mercier • Wanneer de koning den moedigen bisschop van
Lisieux beveelt mede te werken aan den aanslag op de Protestanten
(Barthelomeus-nacht), weigert hij. En als de koning hem dan wijst op
zijn plicht hem te gehoorzamen, dan antwoordt Hennuyer met de
ware burgerlijke fierheid en logica: "Qui ne parle plus en homme,ne
peut pas commander en roi:' Dergelijke gezegden sloegen in; en het
is begrijpelij k, dat de burgerij voor een dergelij ke uiting van haar

idealen meer voelde dan voor de àl koeler geworden liefdesintriguetjes
welke het blijspel der vorige generatie te aanschouwen gaf.
Stukken als Jean Hennuyer en b. v. "La mort de Louis XI" (van
denzelfden schrijver) hebben evenzeer politieke als godsdienstige
strekking. Men kon moeilijk den personnages van die stukken republikeinsche tirades in den mond leggen - wat Voltaire in zijn tragedies, b.v. in "Brutus", "Guillaume Tell"l1 ,Virginie" wèl kon,en wel
deed ook - ; maar men getuigde van zijn sym- en antipathiën door
dan maar de majesteit zooveel mogelijk te verkleinen; door koningen
op de planken te zetten, die geregeld de slechte rol speelden. Maar
er was één koning, die in het volksbewustzijn voortleefde als "Ie bon
roi": Hendrik IV. Dien kon men geen slechte rol toebedeelen; maar toch was hij nog wel voor de propaganda te gebruiken! Men poneerde hem als het voorbeeld; als het ideaal van ware koninklijkheid;
bij welks aanschouwing iedereen moest voelen, hoeveel een Lodewij k
XV te kort schoot. Deze bedoeling werd blijkbaar volkomen door de
politie-autoriteiten begrepen;zeverboden het stuk tijdens deregeering
van Lodewij k XV; maar zoodra Lodewij k XVI aan de regeering was
gekomen, Louis Ie bien-aimé, van wien men de meest ideëele verwachtingen had, werd het verbod ingetrokken, en "Une partie de
chasse de Henry IV" mocht worden gespeeld. Het is 't stuk, dat tusschen 1781 en 1790 na "Le mariage de Figaro" het meest is opgevoerd.
We zullen hier niet uitvoerig de verschillende tendenzen nagaan,
I) In zijn .,Mélanie".
Z) In .,Jean Calas".
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zooals die uit de tallooze Fransche drama's van de XVIIIde eeuw tot
ons komen; te meer daar we den lezer kunnen verwijzen naar het
reeds genoemde boek van Gaiffe, dat hiervan een zeer goed overzicht
geeft. 1) We bepalen ons ertoe nog even te constateeren, dat wat de
politieke strekking betreft, het XVIIIde eeuwsche drama in den regel
- er zijn eenige geruchtmakende uitzonderingen, als Debelloy's
"Siège de Calais" -een pacifistische, internationalistische, antimilitaristische strekking heeft.
Maar de democratizeering van het tooneel beduidde niet uitsluitend een triomf van de burgerlij ke moraal. Ze bracht in haar verdere
doorvoering ook stukken naar den groven smaak van het volk naar
voren. Ik gewaagde reeds terloops van het "genre sombre", waaraan
zich de consequentie van het "genre terrible," het gruwelstuk, weldra
verbond. Aanvankelij k werden deze soort wer ken nog niet opgevoerd;
ze waren den schouwburgbestuurders, den auteurs, en waarschijnlij k
ook het grootste deel van het publiek, te kras. Het duurt tot de tijden
der revolutie dat men dit werk ziet vertoonen. Maar op het tooneel
tijdens de revolutie komen wij later - zij 't slechts terloops - terug.
We willen nu nog een enkel woord wijden aan het ontstaan van die
populaire kunstsoort die honderd jaar lang het meest de aandacht van
het groote publiek heeft geboeid: het melodrama; om daarna de werking van de burgerlijke ideeën op het tooneel in Duitschland aan te
geven.

***
In I775 hebben we het eerste "mélodrame" - in den oorspronkelijken zin van het woord: "Pygmalion" van Jean Jacques
Rousseau. Het stukje is vrijwel enkel monoloog (de bezieldgeworden Galathée spreekt alleen op het slot eenige woorden),
soms afgewisseld, soms gesteund door muziek. Het goede spel
van Larive als Pygmalion - en van de inderdaad "beeldschoone" Mlle Raucourt - verzekerden het werk een succes,
spijt de classicistische critiek 11); het wordt twaalf maal in twee maanden gespeeld; dit is, voor dien tijd, ongemeen vaak. Het blijft lang op
I) In Ille partie chap. I • . ,,Les idées philosophiques et morales (blz. 247
vgg.) en 2. "Les caractères. Peinture des sentiments généraux. La seasibilité (blz. 287 vgg.).
2) La Harpe spreekt van een "composé monstrueux".
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het répertoire, wordt nagevolgd, en zelfs, toppunt van glorie, geparodieerd.!)
Larive, de man, die de rol van Pygmalion had gespeeld, schrijft dan
een stuk van dezelfde soort, "Pyrame etThisbé," dat ook door de Comédie Française wordt opgevoerd; in andere theaters geeft men nog een
paar andere navolgingen in dit genre, monologen of stukjes met twee
personnages, waarvan het onderwerp aan de oudheid is ontleend en
waarbij muziek de handeling begeleidt of afwisselt. Dan neemt het
aantal personnages toe; voor de muzikale illustratie worden meer en
meer reeds bestaande, bekende melodieën uit in de mode zijnde opera's gebruikt Als men nu nog de helden uit de oudheid door meer
moderne menschen gaat vervangen, is het "mélodrame bourgeois"
geboren.
Dat is één weg, waarlangs dit kunstgenre is opgekomen. Er is
echter nog een tweede manier waarop het zich heeft ontwikkeld. En
dat is de voornaamste; die heeft plaats op de kleine boulevard-theaters.
Om deze geschiedenis te begrijpen, moet men zich herinneren, dat
de Comédie Francaise en de Comédie Italienne de twee geprivilegeerde troepen waren, die het recht hadden, op alle tooneelstukken,
welke in de kleinere theaters werden opgevoerd, beslag te leggen en
de vertooningen in die kleine theaters te doen eindigen of zelfs van te
voren te verbieden. Dat voorrecht gold echter alleen de stukken met
gesproken tekst; het was met dit voorbehoud trouwens al bedenkelijk
genoeg voor de niet-geprivilegeerden! Maar de combinatie van tooneelspel en muziek doet dezen laatsten een nieuwe mogelijkheid ontwaren om hun voorstellingen op artistieke wijze te ontwikkelen. Vanouds spelen ze veel pantomimes; ze gaan die nu begeleiden met
muziek. Die muziek, goed aangebracht en expressief gekozen, kan
dienen tot verklaring van de ten tooneele gebrachte handeling. Dit
is van zeer veel belang: het gebarenspel van de pantomime-zondermeer was grof en conventioneel; móést grof en conventioneel zijn om
duidelijk te wezen; de muzikale uitleg maakt het nu mogelijk te
spelen zonder die trucs en overdrevenheden welke het pantomimisch
spel eigen waren, en toch duidelijk te zijn.
Zoo treedt dan in deze periode de pantomime in een meer kunstzinnige faze, en wordt zeer druk beoefend. Men kiest de onderwerpen
I) O.a. in "Arlequin marchand de poupées ou Ie Pygmalion moderne"
(gespeeld in de Variétés Amusantes, in 1779).
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uit de geschiedenis of uit de mythologie j een enkele maal verschaft een
gebeurtenis uit den eigen tijd het gegeven "Les quatre fits d'Aymon"
"Le Siège d'Orléans," "Hercule et Omphale," "La mort du capitaine
Cook" zijn eenige titels van pantomimes uit dien tijd.
Maar nu het zoo goed gaat met die muzikaal geïllustreerde pantomimes, gaan de ondernemers verder. De muziek verschaft uitteraard
niet altijd een voldoende uitlegging; men vult ze dus aan, door van
tijd tot tijd een bord met een opschrift te doen verschijnen, of men
brengt eenige verlichte letters aan. Men kan nu vrijwel spelen als in
een gewoon tooneelstuk - maar het zou toch nog beter gaan, als,
'n én kelen keer maar, 'n énkele van depersonnages een paar woorden
sprak! Welnu - dan gaat men maar daartoe over! Het is zoo toch
nog geen eigenlijk tooneelstuk, en dat antwoordt men dan ook, als
de geprivilegeerde theaters beginnen te reclameeren. Men heeft
bovendien connecties met de politie, en die kleurt haar rapporten
een beetje in 't voordeel van deze gemoedelij ke schouwburgjes.
De gesproken tekst gaat nu al grooter afmetingen aannemen, en
zoo gaat men deze pantomimes (?) zelfs aankondigen als "pantomimes parlées" en "pantomimes dialoguées"! Maar een dergelijke contradictie is te dwaas om stand te kunnen houdenj ze wordt dra vervangen door de benaming "mélodrame (historique) à grand spectade" - Het muzikale element, dat den naam van deze kunstsoort
deed ontstaan, verdwijnt hoe langer hoe meer, en ten slotte gehéélj en
't woord "melodrama" krijgt de beteekenis die we er nu nog aan
hechten: die van een volksdrama, waarin veel gebeurt, en dat
hevige effecten beoogtj dat liefst ook een comisch bij-element bevat,
en waarin veel fraais aan costumes en décors te zien is. De voornaamste schrijver in dit genre zal dan Charles-René Guilbert de Pixerécourt zijn, die tusschen 1798 en 1835 meer dan honderd van dergelijke stukken fabriceert; waarvan de personnages tot vier typen te
brengen zijn: IOde edele, veel gevaren doorstaande heldj 2° de engelreine jonkvrouw, veel belaagd en veel tranen stortendej 30 de gewetenlooze schurk, aan wien geen haar deugt, maar die ten slotte loon
naar werken ontvangt; 40 een comisch personnage; ter verademing.
Het is zeker niet toevallig dat men deze zelfde typen terugvindt in de
romantiek; b. v. in Victor Hugo's "Ruy BIas."

***
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Laten we nu een blik werpen op het tooneel in Duitschland. Voor
een meer uitvoerige beschouwing verwijzend naar Hettner 1) en
Eloesser 2) bepalen we ons ook hier tot enkele aanwijzingen die voor
den Duitschen invloed ten onzent van belang zullen blij ken.
Lillo's "George Barnwell" heeft daar den eersten stoot gegeven
aan de burgerlijke dramatiek. In 1757 werd het in het Duitsch vertaald; via 't Fransch. Deze vertaling is eigenlijk een nogal vrije bewerking; het is de moeite waard beide lezingen te vergelijken. Men
2:Îet dan bijvoorbeeld, dat de fiere tirade over de vrijheid die men
door de staatsinstellingen ten opzichte van kroon en kerk geniet,
begrijpelijkerwijs, in de Duitsche versie ontbreekt 8).
Het stuk had in Duitschland en Oostenrijk, speciaal in de handelssteden, groot succès, en tot het einde der 18de eeuw is het, in steeds
zachtaardiger bewerkingen, 4) opgevoerd. Maar vóór deze vertaling
er was, had Lessing reeds, gegevens uit het Engelsche stuk combineerend met enkele uit Richardson's roman "Clarissa",zijn"MissSara
Sampson" geschreven. Lessing heeft hier, in tegenstelling met
Lillo, familieverhoudingen tot den hoofdinhoud van het stuk
gemaakt; de verhouding van een koopman tot 2:Îjn bediende
als een aangelegenheid van maatschappelij k belang op den
voorgrond te stellen, zooals dit in 't Engelsche stuk geschiedde,
moest hem nog wat te modern voort 't Duitsche publiek voorkomen;
zelfs al liet hij dan 't stuk in Engeland spelen. Zoo bleef hij dus in het
familieleven; gelijk de Duitsche Aufklärung zich ook aanvankelijk
tot de naaste belangen van 't familieleven beperkte, en de staatkunde
aan de groote heeren overliet. De burgerlijke dramaturgen die deze
faze van Lessing's kunst tot voorbeeld hebben genomen (Weisze,
Brawe, Pfeil, e. a.) volgen in dezen dezelfde gedragslijn. Overigens
schijnt het ontzaglijk sentimenteele en woordenrijke "Miss Sara
Sampson" in zooverre niet een echt burgerlijk drama, dat het psychoI) Litteraturgescbichte des XVIII Jahrhunderts; 2e deel, 2e boek, 2e stuk,
hoofdstuk 2 en 8; 3e boek, hoofdstuk 2.
2) Das Bürgerliche Drama. Seine Gescbichte im XVIII und XIX Jahrhundert. Berlin, W. Hertz, 1898.
,) Zie Alex von Weilen, Der "Kaufmann von London" auf deutschen
und fram:ösischen Bühnen; in Beiträge zur neueren Philologie Jacob Schipper
dargebracht. (Wien und Leipzig 1902, blz. 220).
') O.a. die van Mercier, waar de zondaar het pad der deugd terugvindt;
zoodat het stuk goed afloopt.
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logisch proces los staat van den maatschappelijkenstandderpersonen;
de sedert Diderot steeds naar voren geschoven "condition". Echter
draagt het een eigenlij ker en dieper mer k van dit kunstgenre; n.l. dit:
dat de personen worden gezien door de bril der burgerlijke moraal;
meer nog: der burgerlijke waardeering. Ook Moore's "Gamester"
heeft in Duitschland zijn invloed doen gelden; in dit stuk is vooral
het algemeen weerklank vindende element gebleken, dat het reeds
uitgaat van hetzelfde denkbeeld, dat dra de grondidee zou zijn van
Rousseau's filozofie; dat ook in het Fransche burgerlijk drama overal
opduikt; n.l. dat de mensch in wezen goed is; dat alleen omstandigheden - meestal van maatschappelijken aard - , hem tijdelijk van
den rechten weg kunnen afbrengen; terwijl hij - dit wordt niet in
The Gamester betoogd,maarwel in tallooze andere stukken-zoodra
hem door redeneering de beteekenis van den slechten invloed is getoond, weer in 't oude, goede spoor terugkeert.
Een curieuze eigenaardigheid, die slechts schijnbaar alleen van
uiterlij ken aard is, is de plaats waar de stukken spelen. De Engelsche
stukken spelen in allerlei milieus; enkele tooneelen op straat, andere
in een koffiehuis, weer andere in de gevangenis. Diderot brengt in
zijn toongevende stukken zijn personnages samen in een salon; Lessing en zijn Duitsche navolgers verplaatsen ons voortdurend in 't
Wirtshaus. Nu zal ongetwijfeld bij de Fransche en Duitsche stukken
de classicistische neiging tot "eenheid van plaats" haar invloed hebben
doen gelden; maar er zijn ook meer innerlijke factoren in 't spel. In de
Engelsche stukken zien we deze in 't openbaar handelende personen
als deel en symbool van de groote maatschappij waarvan verschillende
omgevingen met détailleerend realisme zijn geschilderd; - De keerzij
van dit wijde-verschieten openende beeld is een gebrek aan individ ueele inwer king tusschen de verschillende personengroepen. George
BarnweIl is verliefd op Milwood; Maria Thorowgood is verliefd op
Barnwell; maar de milieus van Milwood en Thorowgood blijven gescheiden, als hel en hemel; alleen de dolende ziel George Barnwell
dwaalttusschen die twee op en neer i de overige personen die wel eens
even overloopen - de kamenier Lucy, de heer Thorowgood, - doen
dit alleen om een boodschap over te brengen. - Bij Diderot correspondeert de kamer-atmosfeer met de bedoeling van den schrijver, de
personnages vooral naar hun innerlij k leven te toonen, - dat dit innerlij k leven door Diderot wat door een perspectief-vervlakkenden,
moralistischen bril werd gezien, is een tweede zaak.
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Lessing bewandelt een middenweg. In het logement kan geen
sprake zijn van het intieme huiselij ke leven; van de schildering van verschillende huiselijke sferen. Maar er is een kostelijke gelegenheid tot
onverwachte ontmoetingen; tot het samenbrengen van allerlei menschen, tot het scheppen van tooneelmatig conflict. Mellefont, de minnaar in "Sara Sampson", staat inderdaad, ook voor onze zinnelijke
oogen, tusschen twee vrouwen in; hier hebben we wèl het onderling
contact van verschillende elementen der maatschappij.

***
Lessing's ontwikkeling als burgerlijk-dramaschrijver is belangwekkend om na te gaan; en het belang hiervan wordt te grooter, waar hij
in iedere fa%e van %Ïjn ontwikkeling een reeks navolgers heeft gevonden; zoodat hij als het ware de geheele burgerlijke dramaturgie in
Duitschland voorloopig beheerscht.
Een als cultuurverschijnsel - niet als kunstenaar! - belangwekkend volgeling van Moore en Lessing was de jonge Brawe, de schrijver
van "Der Freigeist", een bijzonder duidelijk staal van rationalistische
godsdienstigheid; waarin de invloed van Brawe'sleermeester, Gellert
zeer sterk spreekt, 1) ook in %ooverre als de religie - een typisch-burgerlijke zienswijze - als van belang voor de veiligheid van den Staat
word~ gezien; ook in zooverre als de zonde voor dezen auteur slechts
is een - om met Gellert's woorden te spreken - "Verdunkeling der
von Gotteingepflanzten Vemunft;" ook waar alle Freigeisterei wordt
voorgesteld als hoogmoed, als een middel om zich te onderscheiden
van het gepeupel; - tempora mutanturl In vele andere opzichten
vertoont het stuk trouwens de typische kenmer ken der burgerlij ke
moraal en overgevoeligheid; in zijn verheffen van de vriendschap, en
van de - dan ook á1les vergevende -vaderliefde; in den tranenrij kdom
der bedienden. Een vroege dood heeft Brawe weggenomen voor hij
mogelijk uit zijn typisch-jeugdig gemoralizeer tot een meer mannelij ke
vreugde aan het leven en aan zijn kracht was gekomen.
Christian F elix Weisze's blijspel "Amalia" is het eenige van zijn blijspelen dat een sterk moralizeerend element bevat, dat het in wezen
tot een burgerlijk drama maakt; en het is - een zeker niet toevallige
') Eén hoofdstuk van GeIlert's academische voordrachten heet "Von dem
der heutigen Moral vor der Moral der alten Philosophen, und von
der Schrecklichkeit der freygeisterischen Moral".
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coïncidentie - ook het eenige dat in Engeland speelt. Het berust ook
op een spelers-motief; én dat van een vrouw die zich voor het geluk
van haar man en de met hem gevluchte geliefde opoffert. Zich-opofferen is het eenige geluk.-Die op Lessing's voetspoor de Engelschen
navolgende auteurs zijn legio; medeminnaressen, aarzelende mannen,
zondige hartstochten, vervolgingen, herkenningen in logementen,
enz. komen bij menigte op de planken. Aan de politieke beteekenis
van den burgerstand evenwel is men nog niet toe; de stukken hebben
iets half-Engelsch, half-Duitsch. De auteur, tooneeldirecteur en toaneelspeler Friedrich Ludwig Schröder, een echte tooneelman, in zekeren zin de Sedaine van het Duitsche tooneel, zou het burgerlijk
drama meer nationaal maken. De beteekenis van dezen hoogstaanden,
beginselvasten en mettertijd met zijn beginselen verouderden tooneelman is, dat hij op het Duitsche tooneel de Duitsche burgerlijke sfeer
bracht; waarbij de kennis die hij als reizend tooneelspeler van zijn
land en volk had opgedaan, hem zeer te stade kwam. Zijn werk heeft
niet het uitsluitend moralizeerende van zijn Fransche voorgangers;
het is even natuurlij k •••• en even laag-bij-den-grondsch als het dagelijksch leven. Dit is de soort tooneelkunst waarvan Schiller 1) zei:
••••Man siehet bei uns nur Pfarrer, Commerzienräte,
Fähndriche, Secretärs oder Husarenmajors.
En niet alleen dat Schröder de Duitsche werkelijkheidom-hemheen op het tooneel overbracht, hij verduitschte ook tooneelstukken
van heinde en ver, en uit alle tijden; maar alles werd onder zijn hand
burgerlijk 18de eeuwsch Duitsch. Elders B) heb ik één van zijn meest
karakteristieke bewerkingen van dezen aard beschreven, die van Calderon's "Alcalde de Zalamea." En zoo, altijd vertammend en vedatsoenlijkend, ging hij ook met het rauwe Engelsche tooneel te
werk.
Lessing's Wirtshaus als plaats der handeling heeft afgedaan, we
komen in het Duitsche huisgezin en daar zitten niet, als in zoovele gelij ktijdige stukken, ouders en kinderen tegen elkaar te moralizeeren
en eigenwijze betuigingen uit te spreken, maar ze ver keeren met elkaar
op normale wijze. Evenwel- hee1emaal als in de werkelijkheid kan
het in dat dagelijksche tooneelleven nog niet toegaan; - er moet iets
"bijzonders" gebeuren; want SChröder is niet de man om het alleI) In Shakespeare's Schatten.
2) De Wereld kroniek, XXVI jaargang, No. 13.
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daagsche zelf belangwekkend te maken. Dat bijzondere is gewoonlijk
de redding uit een materiee1en nood. Vier bedrijven lijdt men steeds
meer gebrek, zeer braaf blijvende; in het vijfde bedrijf draagt deVoorzienigheid op de éene of andere onvoorziene manier een geldbuidel
binnen. Het is opmerkelijk, dat Schröder's werk zich ver houdt van
alle politiek; hij doet nog niet aan de verheerlijking van het verlichte
despotisme; hij gebruikt ook niet de zoo uiterst dankbare tegenstelling van den braven arme en den snooden rij ke.
Te meer ruimte vinden daardoor zijn enkel-psychologische verklaringen. Eén van zijn eigenaardigste scheppingen op dit gebied, een
figuur die fortuin zou maken in de burgerlijke dramaturgie, was zijn
menschenhater (baron Harrwitz in "Der Fähndrich") De"menschenhaat" in het burgerlijk drama is echter van een vrij gemoedelijke
soort; ze is een heel wat tammer gevoel dan de woestheid van Shakespeare's Timon; ze is ook nog heel wat makker en minder tragisch
dan de verbittering van Molière's Alceste, welke een diepwortelende
karaktereigenschap is; ze is niet dan een tijdelijk en nog vrij matig
wantrouwen in de menschen van iemand wiens "gevoeligheid" door
de ongevoeligheid der wereld is teleurgesteld. En natuurlijk triomfeeren aan 't slot de weekere gezindheden weer op de meest volkomen
wijze, wanneer een blijk van menschelijke deugd den gemoedelijken
hater - die intusschen in stilte alle braven in zijn omgeving met weldaden heeft overstelpt - genezen heeft.

** *
Met Lessing's vertaling van den "Fils naturel" en den "Père de
FamilIe" treedt de Fransche invloed in Duitschland op den voorgrond.
Die stukken van Diderot maakten in Duitschland veel meer indruk
dan ze in Frankrijk hadden gedaan; het burgerlijk karakter
van het schouwburgpubliek aldaar in zijn geheel, geeft van dit feit
een gereede ver klaring. Doch grooter nog is de invloed van den van
sociologische tendenzen overvloeienden Mercier. "Der Essighändler"
("La Brouette du Vinaigrier")en "DerDurftige" ("L'indigent") waren
reusachtige successen; als acteur beleefde Schröder zijn allergrootste
triomfen in de rol van Dominique Père. Zijn verhandeling over het
theater wordt door Heinrich Leopold Wagner vertaald. De waardeering was in dit geval trouwens wederzijdsch: Mercier, niet zoo anglomaan als de meeste zijner geestverwanten, heeft ook verschillende
Duitschers in Frankrijk bekend gemaakt.
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Lessing, dien we reeds de eerste faze van het burgerlijk drama in
Duitschland zagen inleiden met zijn navolging van "George Barnwell," geeft dan in zijn "Minna von Barnhelm" een zeer belangrijk
vervolg op Schröder's wezenlijk Duitsch geworden tooneelarbeid. Was
zijn "Sara Sampson" het begin van het in 't Duitsch geschreven burgerlijk drama geweest, met "Minna von Barnhelm" leidt hij een
tweede faze van het Duitsche burgerlijke tooneel in. Het belangwekkende is namelij k niet in de eerste plaats, dat Lessing ditmaal Duitsche
karakters heeft geteekend - dat had Schröder, zij het met veel
minder artistiek besef, ook gedaan - ; maar dathij;in een kleinDuitsch
milieu blijvend, een verschiet opent naar de wijde horizonnen van de
politiek en van de denkbeelden omtrent staats- en levens-bestuur in
zijn tijd. Men moet zich rekenschap geven van den jammerlijken
staat waarin het Duitsche tooneel in dien tijd verkeerde, om van
deze poging tot verheffing de ware beteekenis te zien; een poging die tevens een aanval beduidde op de ontleende kunst der geromanizeerde hooge re standen. Lessing reeds besefte, dat tooneelkunst
wil ze haar roeping voor een heel volk geheel vervullen, in nationaal
wer k haar grondslag moet vinden. Het is merkwaardig, hoe men, door
de meest succesvolle scènes van dit stuk als hoofdmotief voor nieuwe
stukken te nemen - de gewone methode van de fabrikanten van tooneelstukken in alle tijden-de genres van het "patriottische stuk"
en van het "soldatenstuk" in het leven heeft geroepen. De "Minna"
zelf echter is geen van beide. Het is waar, dat een officier - majoor von
Tellheim-een groote rol erin speelt; en die officier was belangrijk als
verbindings-element met de hoogste staatsmacht. Maar deze officier
heeft weinig soldatesks; integendeel, zijn ideaal is,àlaVoltaire: "cultiver son jardin"; hij is een typische porte-parole van de Aufklärungsidee, en zijn uniform doet voornamelijk dienst om aan die ideeënverkondiging iets massaals te geven, dat den ternauwernood tot klassebewustzijn gekomen Duitschen burger van dien tijd ontbrak.
Deze officier nu is intusschen, als zoodanig, toch de schakel tusschen het gewone leven en de hoogste staatsmacht, den koning. Deze
doet den majoor recht; en Minna verklaart dan dat die koning, die
een groot man is, ook wel een goed man moet zijn.
Ziedaar de twee motieven in de "Minna", welker succes althans bijdroeg tot het ontstaan van de twee genoemde genres: de uniformen op
het tooneel (de wachtmeester Paul Werner secundeert in dezen den
majoor) leiden tothetsoJdatenstuk; "de goede koning" wordt een motief
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van de patriottenstukken, die het verlichte despotisme verheerlij ken.
Eén van de voordeelen van het genre soldatenstukken was, dat ze
à raison van veel monteering den auteur vrijstelden van al te veellitterairen arbeid; voorts dat ze gelegenheid gaven, naar den populairen
smaak, ernst en luim af tt wisselen. We zullen bij deze artistiek-onbelangrijke producten, althans in deze inleiding, niet lang stilstaan;
noemen slechts Gottlieb Stephanie den jongeren1) en Möller - wiens
Graf von Walltron we gelegenheid zullen vinden, naar aanleiding van
de Nederlandsche vertaling nader te bespreken - als auteurs van
specifieke soldaten-stukken, John, Johann Jakob Engel en J. C.
Brandes als schrijvers die van het tooneel éen leerschool van burgerplicht en van eerbied voor het verlichte despotisme maken.
Dat was heel iets anders dan Lessing had voorzien of bedoeld. Het
verlichte despotisme was voor hem geen ideaal; de indrukken die hij
van de pozitie van den vorst had, waren wel van eenigszins anderen
aard. Hij bracht ze tot uiting in zijn "Emilia Galotti".
In Italië vond hij, en vonden degenen voor wie hij nu weer met dit
werk tot een voorganger werd, het ideale gebied van het drama. Daar
was het leven immers vol van die partijen, die politieke tegenstellingen,
die in de Duitsche landen ternauwernood bewust geworden, en zeker
niet door optreden der massa tot uiting gekomen waren. Echter Lessing's belangstelling (niet die van de Stürmer und Dränger, die
de volgers zullen ûjn in deze nieuwe richting welke hij nu gaat inslaan) bleef op zijn Duitschland gericht. Voor hém, althans
was het Italiaansche leven dat hij ten tooneele ging voeren, niet dan
een allegorische vorm, waarin zich met meer veiligheid uiten
liet, wat hij betreffende Duitsche toestanden uiten wilde. Namelijk
zijn woedende verontwaardiging over de willekeur der kleine vorsten.
De "Emilia Galotti" is in vele opûchten een merkwaardig stuk.
Onder andere hierom, omdat we er een eigenaardig levend-worden in
kunnen zien van Diderot's theorie betreffende de "condition:' De
vorst in het stuk heeft een edelen aard, maar het besef van de macht
zijner positie - dat hem trouwens nog door den hoveling Marinelli
moet worden bijgebracht - brengt hem tot het kwade. Ook is mer kwaardig het bijna modern-realistisch verloop van het drama. Geen
"fröhliche Katastrophe" hier; en ook geen edele wraak; géén opstand.
I) Van zijn eerste soldatenstuk "Die abgedankten Offiziers tt zijn de motieven geheel aan "Minna von Barnhelmtt ontleend. En ook hier de afkeer van
den huurling-soldaatj en de gerechtigheid van de regeering.
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Onder het geweld van de vorstelijke willekeur blijft alles stil. Zoo
werd de Emilia Galotti, dat naar Lessing's uitspraak, geen historiestuk moest worden, een belangrijk historisch document .•.••.• betreffende den toestand van het toenmalige Duitschland.
Groot, en, door het uitblijven van het angstig verwachte verzoenende slot, pijnlijk, was de ind,ruk dien het stuk in Duitschland
maakte. Aanstonds stonden de navolgers op; die zich deels als zoodanig deden kennen door het tooneel hunner stukken - verrukt over
de effect volle vondst - naar Italie te verplaatsen, deels navolgers
waren in meer innerlijken ûn, en het standenconflict op Duitsche
toestanden overbrachten. Het optreden van die eerste soort "volgelingen" is niet zonder een zekere ironie: het strafste en stroefste
drama van dien tijd werd het uitgangspunt van de meest lyrische
tooneelkunst. Die, in het vreugdig besef van de vrijheid harer jeugd,
ook losser wordt van samenhang. Het vrijheidsbesef, de adem der
jeugd, vervangt de heerschappij der "Vernunft tt •
Sturm und Drang! Het is wel een prachtige beweging geweest, maar
slechts zij die dit jeugd-élan wisten te doen deel-worden van een harmonisch wer k van geheel hun leven, hebben den" Taumei tt zijn onsterflij kheid gegeven. Klinger's "Zwillinge", Leisewitz' "Julius von T arent tr
mogen in hun tijd diepen indruk hebben gemaakt door hun lyriek,
die een scherpe tegenstelling vormde tot het burgerlijk morali~eerende dat was voorafgegaan, de anti-maatschappelijkheid, sterker
nog uitgesproken dan bij Rousseau, de louter individualistische
geestdrift, ûjn eerst tot monument geworden in het wer k van Schiller
en Goethe, die harmonie zochten, en zich niet hebben bepaald tot een
protest der jeugd; - welks schrille tonenzoowel wie het aanhieven als
wie het aanhoorden de benauwend enge wer kelij kheid van het Duitsche
leven dier tijden moesten doen vergetenj waar men revolutionnair
was .... alleen op het tooneel! Intusschen, men kan niet in de kunst
een gevoelen uiten, of het moet in ons leven; en waren de vrijheidsliefde, en de nu opkomende afkeer van de burgerlijke "Philisters"
ook nog meer woord dan daad, ~e hebben in elk geval de waarde
van een getuigenis. De horizonnen worden wijder; en gaat
Goethe zelf, na zijn Götz, weer bedachtzaam terug (Clavigo), Le~
en Klinger gaan voort losse, maar sterk plastische tooneeltjes te geven
vol goede observatie; de - ongelukkigerwijs niet tot een archtectonische eenheid geworden - tragicomedie, waartoe ze komen in hun
poging om heel het leven te omvatten, is een voor-vorm van het
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sociale drama. Maar,zooals dit ook bij Lessing en zijn epigonen was
gegaan, het groote succes was voor de meer fabriekmatige volgers,
die de meest effectvol gebleken elementen als motief voor nieuwe
stukken gebruikten; voor een Heinrich Leopold Wagner, een
von Gemmingen, een Groszmann, een Babo; - op wie het
noodig zal zijn bij het overzicht van onze eigen litteratuur terug te
komen. Met deze lieden loopt het burgerlij k drama weer naar de
gemoedelij ke sferen der Aufklärung terug, den verlichten vorst en den
nijveren burger gelijkelijk eer bewijzend.... Dan verbreekt de jonge
Schiller echter den zoeten gang der dingen, door nog éénmaal alle
elementen van de Stürmer-und-Dränger samen te vatten en die op
den" adem eener machtige pathetiek der wereld toe te slingeren. De
edele rooverhoofdman Karl Moor, door de grooten ontvlucht, door
zijn roovers sidderend vereerd, de elegante Fiesko, die een republiek
en alle vrouwen verovert, de Ferdinand uit Kabale und Liebe, die
zich een hart wint voor de eeuwigheid, het zijn drie typische
....jongensidealen; idealen eener anti-maatschappelijke, fantastische
roemzucht. Welk een grootmoedigheid in die helden, welk een heerlijke dweperij, welk een werelden-tartende overmoed! En daardoor,
welk een meesleepende kracht! In Schilier's jeugd-ontwikkeling
worden met groote snelheid de verschillende stadia van het burgerlijke drama nog eens doorloopen; in de tegenstelling Franz-en-Karl
Moor hebben we de oude antithese van deugd en ondeugd, die ook hier
weer in wezen de antithese atheïsme-religie blij kt. "Die Räuber"
doet telkens terugdenken aan Brawe's "Freigeist" aan "Miss Sara
Sampson"; niet het minst door de figuur van Amalia .... En is Fiesco
niet veelszins een meer uitbundige en uitrazende Galotti-bewer king?
Hier geen Odoardo, die zegt: "leh Jasse mir ja alles gefallen; ich
finde ja alles ganz vortrefflich"; maar ... de snoode tyran gedood!- al zit
de bevrijder dan ook wel een beetje met de toepassing van zijn vrijheidsideaal - En "Kabale und Liebe" ....... vat de jeugdige poëet
hierin niet nog ééns alle revolutionnaire critiek der Stürmer und
Dränger op de maatschappij samen; waar hij den dwependen jongeling met het wereldomvattende hart, die in alle Sturm-und-Drangstukken optreedt, vergezellen doet van eenige geliefd geworden types
als de belachelij ke kamerheer en de listige hofintrigant? En daartegenover dan, naar Schröder's gemoedelijke realistische wijze: een uitvoerig aanschouwelij k gemaakt burgermilieu ....
We zullen hier niet langer bij stilstaan; het kan hier niet ons doel
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zijn, ons te verdiepen in de figuur van den jeugdigen Schiller. 1) Toch
zou dit nog meer loonend zijn, dan ons bezig te houden met den tusschen oud en nieuw bemiddelenden, inderdaad verstandigen, ja wel eens
waarlij k filozofischen Iffland, en den verbluffend handigen, alle tendenzen derlaatste halve eeuw tot Schlagers ommuntenden Kotzebue. We
zullen dit niet doen; de overvloed van vertalingen van Iffland'sen
Kotzebue's werken in onze taal-de laatste behaalde het record van
alle vernederlandschte tooneelschrijvers - zal ons nopen, hen in de
volgende hoofdstukken nog wel weer te ontmoeten. Het is nu tijd de
buitenlandsche stroomen te vervolgen naar den Nederlandsehen benedenloop.
Oct. '18 - Oct. 'Ig.
J. L. WALeH

I) Eloesser geeft op blz. 146 vgg. van zijn bovengenoemd boek eenige
treffende qualificaties, die door haar klaarheid zich gunstig onderscheiden
van zijn wel eens wat overladen beschouwingen omtrent de mindere goden,
waar hij door ons al te veel "perspectieven" te laten zien, en scherpzinnige
opmerkingen te maken, de lectuur niet zelden %Waar en moeizaam maakt
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J. VAN Looy.
1920,

]aapje. S. v. Looy, Amsterdam.

4e druk.

De~e vierde druk is veelbeteekenend. De uitgever Van Looy is geen man, die
voor ~ijn uitgaven bijzonder reclame maakt en toch kwam het vrij dure boek in
een paar jaar tot een vierden druk. Omdat hiermee de beste Hollandsche litteraire
begeerten vervuld schijnen, omdat hier het Hollandsch-eigene en Hollandschdiepste van geest gelegen is, hier, in dit fijn en rijk en ~achtgeaard realisme, dat
het leven geeft ~onder meer. "Zonder meer" ••• van wijsgeerige gedachte oflevensopvatting dan al besloten ligt in de verwonderlijk sterk aange~ene werkelijkheid,
de gewone werkelijkheid, die ongewoon stralend wordt in het hoofd van een
levensverliefden menseh. Dat de Hollanders hier ~oo dol op ~ijn, is op ~ch ~eH
een verb~end verschijnsel. Want het beteekent levensliefde, levensblijheid, ook
bij den le~er en wie ~ou dat in den oogenschijnlijk morosen Hollander vermoeden? Toch is het feit onmiskenbaar. Het succes der Camera was immers een
uiting van den~elfden voorkeur. En dat de boeken der Schartens en "Pallieter"
hier zoo "opgingen," dat men ~elfs Querido's langdradigheid slikken wil, het
beteekent alles die eene behoefte aan uiterlijke viering van het leven, aan tenslotte
blijgeestig leven, ~onder gehinderd te worden door lastige of pijnlijke vragen naar
't waarvoor of waarom. En van Looy's ] aapje be~it nog bovendien de bekorende
naïveteit van het kinderverhaal. Ein Tiefer Sin liegt oft im kind'schem Spiel...de
aanvoeling van iets heel dieps, die de gewone le~er bepaald veel liever heeft dan
diepe gedachten, dewelke maar de hersens vermoeien en ~elden tot plei~erige
conclusies leiden. Levensblije menschen zijn dan ook ~elden diep~ge menschen en hier in Holland heeft men behoefte aan levensblijheid. Zou 't toch misschien enkel ~ijn, omdat er zoo weinig van is, dat men er hier een bij~onder
vak van maakt?
In elk geval is ]aapje een schitterend staal van de soort.
F. C.

DE SCHEIDING door Henri van Booven. Mpij
voor g. en g. k. lect. Amsterdam. 1919.
De heer Henri Van Booven heeft vele en belangrijke oorlogsherinneringen uit
eigen aanschouwen en van zeer nabij hooren ~eggen. En ook be~t hij een lang niet
gewone dichterlijk plastische gave om zulke herinneringen voor ons in zijn proza
te doen leven. Zoo weefde hij nu om die herinneringen een roman heen, een
roman met een liefdesgeschiedenis, en gaf ~ich daarbij eerlijk moeite ~ijnpeison-
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nages, man en vrouw, te benaderen, tot hun zielen door te dringen opdat zij
ook voor ons zouden leven. Evenwel gaat dat met menschenzie1en zoo grif met
als met de stoffelijke wereld. Vele karakterbijzonderheden maken nog geen karaktereenheid. Daartoe moet men niet van buiten benaderen, doch van binnen
uit creëeren ... als men dat kan. Henri van Booven is echter vooral de dichter van
vele kleine werkelijkheden, de realist met sterke zinnelijke indrukken, op de wijze
der Tachtigers, en zoo blijkt de moeite, die hij zich geeft, wel prijzenswaardig en
ook wel interessant, doch het resultaat niet naar evenredigheid. Zijn personen
worden niet half zoo levend voor ons, als de enkele dingen en momenten, die hij
op zijn tochten door het oorlogsland in die wreede, lichtende Augustusmaand
1914 beleefde.
Het boek zelf verliest er door aan menschelijke belangrijkheid natuurlijk. Of
liever, het stijgt niet hooger dan zijn oorspronkelijk voorhanden elementen:
v. Boovens sterke indrukken van den gruwelijken oorlog. Zich daar nog eens in te
leven, nog eens te herdenken wat die tijd voor zooveel duizenden geweest is ....
schijnt het niet bijna plicht tegenover ons eigen verleden? Zal er iets heilzaams
uit deze beproevingen voortkomen, dan behooren wij, de menschheid, niet al te
willig weer te vergeten, maar dankbaar te zijn, als de suggestieve taal van een
kunstenaar ons dit alles in zijn ontzaglij ken ernst nog eens voor oogen stelt.
Terwijl het mystieke adertje, dat immer in v. Boovens proza te vinden is, den
indruk nog versterkt, al moge de auteur zich hoeden voor zekere virtuositeit in
deze, die tot ,.manier" voert en hem .ook wel eens parten speelt in zijn beeldend
proza, als hij 't al te mooi wil maken en de klank en,zwier van den volzin
niet evenredig blijken aan de beteekenis.

F. C.
DE ONREINEN. Drama in twee bedrijven door
Miek Janssen. L. v. Veen. Amsterdam z. j.
Dit is verheven en tevens diep. Het speelt in Babylonië, "eenige eeuwen
voor Christus," dus in een tijd, dien de oudsten onderdethanslevendemenschen
zich nauwlijks meer herinneren. Vandaar, dat men sommige bekoorlijke, doch
onwaarschijnlijke, beweringen niet meer verifieeren kan. Bijvoorbeeld.
Mardouk, een "Syrische slavin" verzekert "meer sprekend dan zingend"
aan haren vorst, doch zonder dat hij 't hoort:
"Maar mijn eenzaam hart is dicht bij u
En het wil, dat wij 't samen dee1en,
Dat gij hooren zult den teedren kreet,
Treur'gen zang van den geur'gen vogel."
Kan men nu zeggen, dat iemands hart, dicht bij iemands anders hart, eenzaam
is? En wat zou de Syrische meenen, als zij van datzelfde hart beweert, dat het wil
aan haar zijn eene helft laten, maar de andere helft aan den minnaar geven? De
verliefde mensch behoort niet zuinig te zijn en immer zijn geheele hart te geven,
niet een helft. En dan heb ik nog iets tegen dien "geur'gen vogel." Waren er
toentertijd, "eenige eeuwen voor Christus," in Babylonië vogels die lekker
roken? Nog vóór zij gebraden werden?
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Dat lijkt onwaarschijnlijk, al ontken ik niet het practisch nut van een dergelijk arrangement in een land, waar alles verdort door de droogte, gelijk hier, in
dit Babylonië, het geval is. En waar bovendien zoovele, allicht onwelriekende,
melaatschen wonen. Het drama heet er zelfs naar: de Onreinen, ofwel de Onwelriekenden.
Het is een pijnlij k geval met deze lieden. De droogte heeft de oogst verwoest en
dreigt alle leven te doen sterven. Natuurlijk vraagt men dan den Koning hoe dit
euvel te bekampen en hij meent, na informatie, dat de regengoden beleedigd
zijn, omdat er zooveel dier Onreinen los rond loopen. Dies wil hij hen in een toren
stoppen, met de heimelijke bijgedachte, dat zij voor zijn part mogen stikken.
Doch een wijze ziener, zwijgzaam en diepzinnig, weet, dat de droogte zoolang zal
aanhouden, tot Zarpanit's, Konings lieflijke bruid, zichzelve geofferd heeft. En
hij verheelt die wetenschap niet voor de Koninklijke ooren. Van daar tweestrijd.
Zarpanit loopt weg, de Koning jammert en stopt, wijl men 't nooit weten kan,
de melaatschen toch maar in den toren. Vandaar opstand. Ten slotte,
terwijl al een storm waait en veel Onreinen reeds dood zijn, dus veel te laat, wil
Zarpanit zich toch nog offeren. Of dan de regen dientengevolge of uit vrijen wil
komt, is twijfelachtig. In elk geval verhinderen offer noch regen, dat de jeugdige
vorst doodgestoken wordt. En dan is de treurige geschiedenis, die in een kunstige
taal- noch poëzie noch proza - gesteld is, ten einde. De moraal schijnt te zijn:
als gij u offeren wilt, doe het dan gauw of niet. De Koning zei nog:
o grenzelooze grenzen die aandreigen
Wanneer één lichtstraal in mijn zinnen zinkt,
En 't dof "nietverder" langs mij henen klinkt,
En weder heerscht het onverbroken zwijgen!
Gelukkig had niemand der omstanders de onkieschheid hem te vragen, wat dit
beteekende. Zij begrepen maar al te goed, dat hij op zijn laatste beenen liep. Als
curiositeit zij no~ vermeld, dat reeds in dien tijd "eenigeeeuwenvoorChristus,"
de komst van dien Heer voorspeld werd. Zonder dat iemand daar trouwens verder
acht opsloeg.

F. C.
NACHTWAKEN, door PrilS Hopman. Amsterdam.
H. J. W. Becht. 1920.
De heer Frits Hopman is in onze letteren al een bijzonder pleizierige verschijning. Op zijn romans heb ik het niet zoo erg begrepen, maar als novellist is hij al
wat wenschelijk is en zou hij ook in 't buitenland een goed figuur maken.
Wat niet zeggen wil, dat hij niet iets zeer eigen Hollandsch zou hebben in zijn
beeldende kracht, in zijn dichterlijk realisme, dat recht van de Tachtiger School
stamt, al heeft het zich met veel meer geeste!ijks vermengd en verrijkt dan dien
Tachtigers placht eigen te zijn. Want deze auteur is inderdaad rijk, niet enkel in
weelderig zinnelijke ontvankelijkheid voor de uiterlijke aspecten dezer wereld,
maar ook door een volledige kennis van de meest verscheidene menschen, landen
en omstandigheden, door een waarlijk verbluffend cosmopolitisme, dat men
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eigenlijk nergens in onze litteratuur zoo terugvindt. Coupe rus en De Meester, om
maar dezen te noemen, toonen van tijd rot tijd ook heel wat kennis van vreemde
en zeer bijzondere zaken. Maar Hopman etaleert zijn kennis met zulk een bekoorlijk achtelooze zekerheid, dat al zijn verhalen er onbetwijfelbaar werkelijk
door worden, zoo wel gefundeerd en stellig, of de auteur hen nog gisteren in eigen
persoon heeft meebeleefd.
En daarbij is hij van een onHollandsche geestigheid hier en daar. Men herkent
bij hem het Iach/ooze, soms haast cynisch satirieke, dat den Engelschen
eigen is, dien koelen spot, die het dwaze leven nauwlijks een glimlach waardig
keurt, terwijl het zonder nadruk de malligheden dezer wereld even met de
vinger aanwijst.
Dit alles zijn uitstekende eigenschappen voor een novellist in Holland, waar
het leven en de litteratuur zoo vaak iets kleins en burgerlijk-gedrukts vertoonen,
dat zich om de dooie dood niet op het gladde ijs van buitenlandsche toestanden
en menschen zou durven wagen. Hopman echter waagt zich op alle ijs en komt
niet altijd onbeschadigd thuis. Hij wil gewoonlijk veel meer dan zuiver en sprankellevend realisme alleen. Hij wil den geestelijken kern in het zinnelijk levende
maar vindt niet altijd de juiste verhouding tusschen zijn realistische schildering
en de geestelijke beduidenis. Er is vaak een teveel aan "schildering," bedoel ik.
De auteur geeft dikwijls en ni,!t zonder zelfbehagen toe aan zijn merkwaardig
teekentalent, en de harmonie van het verhaal lijdt daaronder. Dat is één
bezwaar, al is 't niet groot. Een tweede - trouwens evenmin zeer hinderlijk is, dat hij de .,pointe" van zijn historie niet immer gaaf uitbrengt. Het blijft wel
eens vaag of verward. In ClairJloyance bijvoorbeeld wordengeheelewerelden van
inzicht ons .... te raden gegeven. De schrijver vond er zoo gauw gec!n woorden
voor en maakte er zich luchtigjes af met dit wel wat gemaniereerde zinnetje: "Ik
sandwich een verdwaald brokje goddelijke wijsheid fusschen raillerie." Dat ziet
er dan zelf bespottend hooghartig uit, maar rafelt de gedachteverwarring
daarom toch niet uit elkaar, en wij hebben recht te weten wat de schrijver eigenlijk bedoelt. Doch niet dikwijls maakt de heer Hopman zich aan zulk gegoochel
schuldig. Wel is, als ik zei, de pointe van 't geval soms wat mager tusschen al die
weligheid van schildering, waar de schrijver niet afblijven kan. Ten bewijze dat
Hopman nog steeds iets te veel den Hollandschen schildersaard in zich heeft,
al zal niemand ondankbaar willen zijn vcx,r het sappige, soepele proza, dat hij
biedt.
F. C.

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

TWEEDE BOEK.

I.
Niet anders dan twee volle jaren her wemelden weêr de Babyloniërs in drommen nieuwsgierigen de stijgende sycomorenlanen, of
breede trappentreden, op naar de muren, thans om van daar te aanzien de zegerijke inkomst van Alexandros, van den jongen Macedoniër, van alle zijne jonge veldheeren en oudere en jeugdige soldaten,
met wie hij twéemalen Dareios verslagen had sedert den prachtigen
legerschouw, destijds gehouden in de Mezopotamische vlakte! De
zomer was verder dan toenmaals gevorderd en de bouwlanden, zoo
vreemd en voorzienig in de stad zelve tusschen de steenmassa's der
huizen uitgespaard, stonden blond van het rijpende koren; op de weilanden, die de Eufratesdoorsneed, plekte weliger het weelderige vee:
voor de nooden eener belegering behoefde Babylon nooit te vreezen
maar het liet zich niet belegeren: Mazaios, met zijne troepen, Babylon binnen getrokken, had Alexandros boodschap gezonden, dat hij
zijne onderwerping aanbood en noodde den Overwinnaar binnen Babylons muren.
De oorlog had in der Babyloniërs zielen nauw weêrklank ontlokt.
Ofschoon Xerxes, anderhalve eeuw geleden, de stad had genomen en
zelfs getuchtigd door te vernielen enkele harer trotsche monumenten
en torens, onvernielbaar was Babylon gebleken en onverstoorbaar de
luchtige maar energieke geest harer bewoneren, die waren als een volk
apart. Sedert in de macht der Perzen, winterrezidentie harer Despoten, had zij zich aanstonds hersteld van den slag, deerde het haar
rij ken kooplieden weinig wie haar beheerschten, betaalde zij lachende de hoogere belastingen, als hun handel slechts niet belemmerd
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werd, leefde %ij voort in onverschilligheid over de dingen, die eigenlij k niet raakten hare eigene, nauw omslotene maar grootsteedsche belangen. Wereld op %icmelve, zoû zij buigzaam en sluw, na anderhalve
eeuw Perziesch te zijn geweest, nu Alexandros behooren of liever,
lachten de Babyloniërs, zoû hij haár behooren, hun onvergelij kbare
stad.
Te zelfbewust, om hare immensiteit, onwrikbaarheid, onvergelijkbaarheid en wereldbeduidenis, vreesde Babylon niet den nieuwen
heerscher en zijne nieuwe wetten: ZOÛ hij ze ánders kunnen stellen dan
de Babyloniërs ze konden aanvaarden? Waarom zouden zij Alexandros weigeren als Koning van Azië binnen BabyIons muren zijn intocht te houden? Enkel nieuwsgierig waren zij allen, deze wandelstok
dragende mannen en hunne weelderige vrouwen, die tijdens de lentefeesten van Melytta-Astarte in den tempelhof den vreemdeling, die
haar gekozen had, volgden als de zede het wilde; niet meer dan
nieuwsgierig was ook geheel hare, uit alle oorden der wereld binnen
getrokken, wereldsteedsche bevolking, die, ingeburgerd, Babyloniesch
geworden was.
Deze oorlog, binnen deze immense muren, was slechts bepraat geworden, geleden niet. Deze oorlog was langs Babylon gegaan, van
Issos naar Tyros en Qver Egypte terug tot Arbela en de Medische
grenzen. Honger hadden de Babyloniërs er niet om gekend: eigen
bouwland en veestapel had steeds hen voorzien. Met Karthago was de
handel door gegaan, rustig over Sidon en later weêr over Tyros,
handel in stoffen, tapijtwerk, geurwerken alles wat Oriëntalische
weelde en welkom was aan het minder bedrijvige Westen.
En op de muren uitziende in de richting van den Medischen muur,
door wiens poort de Macedonische legers de vlakte zouden binnen
trekken, herinnerden zij elkander, bengelende over de balustraden,
aan den legerschouw van twee jaren her en hoe het Dareios op dit
oogenblik wel anders te moede %ijn zoû dan toen hij Charidemos van
de muren te pletter had bevolen te storten. Waar was hij, de Koning
Dareios? In Ekbátana zeker, een wel bizondere, belangwekkende stad
met zijn gordel van zeven schuine, muur na muur zich verhoogende
muren maar toch eigenlijk een dorp, vergeleken bij Babylon. En der
Babyloniërs borsten zetten op en anders dan blijde trots, zorgeloosheid voor wat niet hunne woekerwinsten betrof en kinderlij ke nieuwsgierigheid naar Alexandros was niet in hunne harten. Tot uit de blauw
wazige verte de tuba-schateringen klaterden en de Babyloniërs %ich te
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hoop verdrongen of liepen wat zij in hunne nauwe, lange tunieken,
die trokken om hunne kuiten, loopen konden om dtchter te zijn boven
de hoofdpoort, waar Mazaïos Alexandros ontvangen zoû. Overal
krioelden nu de fel kleurige massa's, krioelden zij over terrassen en
daken; over den Eufrates stuwden haastig de bootjes. Van zoo vele
uitstekende uitkijkpunten kon iedere gaper wel iets zien en was Alexandros binnen de stad, dan draafden zij weêr de lanen en trappen af en
zouden hem zien in het aangezicht. Hij was nog een knaap, beweerden zij en zijne veldheeren knapen als hij: zijne soldaten waren veteranen en dan allerjeugdigste recruten .••• De Babylonische vrouwen
dachten aan nieuwe minnaars: tusschen de gardenia's en rozen hingen
zij reeds, lachende met haar omkoolz;warte oogen, te azen als begeerige
spmnen.
Maar het best zagen, bevoorrecht, de Aanzienlij ken en hunne bejuweelde vrouwen, die plaats hadden kunnen krijgen op de galerij,
de Tuinen omzoomend, ten Noorden, vlak boven de hoofdpoort.
Beneden zich, als zij zich helden, zagen zij Mazaïos te paard, afwachten wie hij te vergeefs bij Arbela had pogen te verschalken en te
verslaan ••.• Zijn jonge zonen te paard om hem .••. Zagen zij, eindelijk!
met het klateren der bazuinen - ruwer die klank dan het rij k zuiver
klinken der eigen klaroenen en zij brachten pijnlij k de hand aan de
ooren - de Macedonische troepen naderen over den buitenweg,
waarlangs ook de menschen-menigte des minderen volks uit de
voorsteden te hoop was geloopen •••.
Bagofanes, plots, stormde te paard uit de poort als of hij te laat was
en stelde zich naast Mazaïos op: hij was de commandant van Babylons citadel, de bewaker van den koninklijken schat en begeerig in
Alexandros' gunst te komen voor hij schat en citadel in des overwinnaars handen overleverde.
Tusschen Parmenion en de Vrienden te paard, was Alexandros,
voor het eerst gezeten in koninklijke statie kar, door Nizaïsche paarden getrokken, de poort genaderd; achter hem volgdendetoe-gegordijnde harmamaxen, waarin de vorstelijke, gevangene Vrouwen, den
kleinen prins, het gevolg. En drong achter-aan geheel een tros: het
waren BabyIons geschenken, den Koning vooruit gezonden: prachtige, pronkend getuigde paarden, leeuwen en luipaarden in vergulde
kooien, vele dromedarissen en vijftien olifanten, bij Arbela buit gemaakt in den verrasten trein des Perzischen legers. Volgde daarna
geheel het Macedonische leger, ruiterijen, argyraspiden en Agrianen
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en de falanxen in vierkante slagorde: zij allen, die Azië Alexandros
veroverd hadden.
Mazaios reed met de zijnen Alexandros te moet, deed hem door
zijne officieren de sleutels der stad aanbieden in ceremonieel van
diepste onderwerping en wees, hem welkom heetend, de wijd opene
poort. Alexandros beantwoordde Mazaios' welkomstgroet beminnelij k•••• Babylon te belegeren hadde hem een onmogelij kheid toe geschenen, zoo hij ooit hiertoe ware gedreven, en heimelij k vreugdevol,
dat z06 gunstig hem zijn vader Zeus de gebeurtenissen had beschikt,
zeide hij Mazaios - dien hij den eeuwigen vluchteling had gescholden - woorden van lof, hem prijzend om zijn moed, betoond bij Arbela, ook al had hij ten leste moeten wijken voor hèm, Alexandros, en
zijn overwinnende legers. En stroomden onder de gretige blikken der
juichende Babyloniërs - mannen en vrouwen - de overwinnende
Macedoniërs binnen de stad.
De straten lagen met bloemen bestrooid, met lauwerfestoen behangen en op alle tempelterrassen, op de balustraden van den Brug van
Nitokris, wolkten uit zilveren altaren de zwoele wolken der geuroffers, in aanbidding den nieuwen Koning gewijd.
Nu Alexancl'ros Babylon binnen reed, groeide in hem, te gelijk met
zijn niet meer te bedwingenen hoogmoed, de verbazing om deze stad.
Babylon! Hij had zich haar nooit kunnen verbeelden als hij in werkelijkheid haar thans om zich zag, trots alles wat Bagoas hem van haar
had voorgespiegeld in verleidend woord, verleidenden dans. Was dit
werkelijkheid of een titanische droom van onmogelijkheid? Neen, hij
had nooit deze stad met goeden uitslag kunnen belegeren en waarom
had zij zich niet verster kt en gesloten? Waarom gaf zij zich juichende
over? Hij begreep het niet, voor het éerst in dezen gouden statie-kar
met het sneeuwblanke vierspan wel zittende als een Perzische Koning
maar in volle wapenrusting, zoodat hem de Babyloniërs niet koninklijk vonden al lachten de vrouwen welwillend om zijn frische jeugd,
om den blozend jongen veroveraar van Azië, van nauwlijks vijf-entwintig jaren, zijn juichend hem toelonkend Babylon binnen trekkend
met de gemaliede vuist op de dij en de blikken rondom zich weidend.
Want hij kon zijne oogen niet voor zich onaandoenlijk doen staren,
als hij wist, dat de hofzede eischte. Hoe trotsch ook om zijn zwellenden trots, verried zijn blik het innig belang zijner, trots voorbereiding,
toch verraste ziel. Eerstens die hoog getorende muren, de beroemde,
waarop de karren elkander voorbij reden, de menschenmenigten
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zwermden; dan die Tuinen, beroemder nog, hangende in hunne steenen aardebedden. boven het schaduw-overgoten warrelweb van straten en sloppen; dan die, door Xerxes slechts ten deele vernietigden,
Belos-toren, toch nog rijzende in versmallende kubieken op zijn fondament en eerste terras, zichtbaar overal uit de stad; ook nog dat immense paleis, berg van blokken steen in wiskunstige harmonie omhoog gerezen, waarheen hem Mazaios begeleidde. En het besef werd
wakker in hem, dat zijn geest deze stad niet omvatten kon. Door hare
opene poorten binnen gereden, had zij zich hem gegeven maar het
was of zij hem toch ontsnapte. Nooit had hij deze gewaarwording
ondervonden als hij door geweld van wapenen een overwinning behaald had, een stad genomen. Zij ontsnapte hem toch, trots hare
overgave, deze immensiteit nog over van Babels bouw, waarmeê de
veelsprakige menschheid de godheid had willen benaderen - Bel,
Baal, Zeus, hoe men haar noemen wilde! - en wiens zoon hij zelve
was. Zeus' zoon maar toch menschelijk genoeg om zich overstelpt en
klein te voelen op dit oogenblik. De priester-zangers en de Chaldaiers traden hem op het plein v60r den, van haar hoogste terras
slechts geknotten, Toren van Belos te moet en de eersten zongen hem
van zijne glorie toe, die de laatsten uit zijne schitterende starren, zijn
lot beheerschende, stralender nog voor de Toekomst hem voorspelden. Het was al de vleierij, die zij vroeger den Perzischen Koningen
toe zongen, die zij nu toezongen den Overwinnaar. En hun aller glimlach verwonderde hem, hun blijde glimlach, bijna van spot! de glimlach van á1le Babyloniërs, alsof zij spotziek jubelden, dat hij hun meester was! Was hij dan toch niet hun meester?
In het paleis, het onmetelij ke, waren dien dag de eindelooze beschikkingen te nemen: de boodschappers naar Hellas te zenden om
de inname te melden van Babylon, de talrijke autoriteiten te ontvangen van Babylon en Babylonië, stad en land, die Alexandros liet in
hunne ambten nu zij állen zich onderwierpen want om dien raadselachtigen sfinxe-glimlach der Babyloniërs alleen vreesde hij reeds door
onbedachtzaamheid te zullen ontwrikken het ingewikkeld bestuur
dezer satrapie en wereldstad .••.
Laat, dien dag, verscheen hij aan het maal, waar zijne Vrienden hem
wachtten. Als gewoonlijk bij het avondmaal, lag hij aan hoewel hij
gewoon was gezeten te middagmalen. De gerechten waren als zijne
koks gewoon waren hem te bereiden en matig was hij in het gebruik
vah vleesch en wild. Toen hij echter met de Vrienden, allen in een-
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voudige, uit wol geweven tunieken zoo aan lag, miste hij in hunne gewaden, in deze overbekende spijslijst, de weelde, die overeen zoû
hebben gestemd met de grootsche atmosfeer dezer allervorstelijkste
eetzaal. Niet in Sidon, niet in Tyros, niet in Memfis - reeds vervallen - had hij zulk een zaal betreden als deze, waarin hij den avondommekout, als naar gewoonte, poogde met zijn jonge veldheeren te
leiden, zonder iets te doen mer ken zijner hem overweldigende verbazingen. De afmetingen dezer architectuur waren nooit door hem meer
aanschouwd en het verschiet tusschen de ontzaglij ke, nog Assyriesch
gestijlde zuilen, deed voor hem doemen wat Bagoas voor hem gedanst had. Verscheidene oppereunuchen, met een zwerm van eunuchen en dienslaven, wachtten in dat verschiet op den wenk des
Konings; de vreemde, wazige afschijn der vele staande, bronzen, pilaarhooge luchters dreef in blauwe nevelen naar de onzichtbaar hooge,
verzwart cederen zoldering, uitgewischt in schemer, deemster, walm
en waas. Hier en daar gloeide de eerwaardige kleur van het eeuwenoude glazuursteen, het prachtig verweerd koloriet aan het azuur, goud,
sinopel, scharlaken, vergaande aan balken, deurposten, raamposten,
dientafelen, aanligbedden. Het was zoo klaarblijkelijk geen fluks opgewekte feestatmosfeer maar de eeuwenlang gewordene van iederen
dag, dat een Koning der Koningen hier spijsde. De metaalzware gordijnen, aan bronzen staven door wijde ringen, afsleepende met de
manshooge, gesleten, gouden franjes over den vloer, plooiden met
plooien als zuilen van af de helft der zalehoogte, als zij eeuwen
hadden geplooid gehangen. Dit was in der tijden loop alles geworden,
en niet bereid voor een oogenblik, dat slechts eene seconde was in die
tijdenl Alexandros werd het zich duidelijk bewust maar reeds scheen
hij geleerd te hebben sedert zijne zegerijke binnenkomst en hij verzweeg wat hij gevoelde en luisterde schijnbaar vol belang,glimlachend
naar den scherts van Filotas, uitbundig, sierlijk, zwierig en die gevraagd had aan Nikanor, zijn broeder, aan Krateros, zijn stillen benijder en vijand, hoe zij dachten over de Babylonische vrouwen, die hen
toegejuicht hadden van alle terrassen.
De Koning trok zich vroeger dan anders terug. Het was in Dareios'
eigen slaapvertrek, dat Bagoas hem begeleidde. Alexandros meende,
moede, dadelijk in slaap te zullen vallen maar er was ook in dit vertrek
te veel van het Verleden nog, het allerjongste misschien, dan dat dadelij k de Overwinnaar rust vond. Langs de blauw glazurige tichelwanden onder de zoldering, cederhout nachtezwart, spookte allervaagste
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schijn van maan, die door het steenen raam, door blauwen voorhang
heen, schemerzeefde.
- Sliep Dareios hier? vroeg Alexandros.
- Koning, ja. Dareios sliep hier de nacht voor hij met de verzamelde legers optrok naar Issos.
- Dus na Issos ••..?
- Niet meer.
- Trek de gordijnen open.
De jonge eunuch, die aan albasten lampenap de pit had doen ontvlammen, trok de gordijnen weg. Alexandros steeg de steenen raamtrede op en zag uit. Links wendde de Eufrates, in vervloeiingen van
zilver en vervier kantte tusschen steenen wallen met een zilveren,
breede gracht om het paleis. De stad blokte in den maneschijn,
immens vizioen, verschemerend naar wazige verschieten toe.
Verder-op, rechts van het paleis, rezen de Tuinen: de breede treden
geleidden van boomzwaar terras tot boomzwaar terras; de balustraden stapelden hare massieve pijlerrijen met de trapsgewijze verhoogingen; een geurige zwoelte van laatste rozen en tuberozen
woei aan en om het weg-trekken van den voorhang, verschrikten de
sluimerende duiven, de steeds hier welig tierende vogels van Semiramis en vlogen om in een blanken, dwarrelendennevelvanevenaangezilverde vleugelslagen. Zij zetten zich weêr, lieten de wijde lucht
vrij en alles was kalm in een onmetelijk zwijgen en een onmetelijke
rust, verheven boven de onmetelij ke stad. Herfstkoelte woei binnen.
Alexandros, reeds half ontkleed, huiverde. Het was meer van aandoening dan om koude maar Bagoas had reeds een witten mantel genomen en naderde er meê den Koning.
- Dit is niet van mij, verwonderde zich Alexandros, voelende
naar de zachte, blanke stof.
- Vergeef uw slaaf, machtige Koning. Ik zag u huiveren en greep
dezen mantel in ijver. Het- is nog Dareios' mantel.
Alexandros liet zich den mantel slaan om de schouders. Het was de
eerste keer, dat hij iets droeg, dat Dareios behoord had. De mantel
viel hem in zwierige blankheid van plooi voor de voeten. De mouwen
waren wijd. Hij wikkelde zich in de plooien. Hij zag uit het raam.
- Stad! dacht hij. Stad van reusachtigheid, over van Babels Toren
in de vlakte van Sinear! Zijt gij van mij? Of niet?
Hij krampte in den mantel de vuisten. Zijn lippen, vast gesloten,
trilden.
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- Waar zijn mijn wachten? vroeg hij ruw.
- Hier, Heer ••.• wees ijverig de eunuch en hij naderde reeds de
kleine, brom:en deur ter zijde. In Dareiost wachtzaal, ik meen •••• in
de uwe, Heer.
- Waar slaapt Hefaistion? In het aangrem:ende vertrek?
- Neen, Koning. Over uw vertrek; des veldheers deur is over de
uwe.
- Waar geleidt deze andere brom:en deur heen?
- Naar het aangrem:end vertrek, Heer.
- Wie slaapt daar?
- Niemand, Heer.
- Waarom niet?
- Het was de kamer der Koningin Stateira. Er is een galerij tusschen de beide vorstelijke vertrekken.
Alexandros zweeg een oogenblik. Hij was zeer ontdaan.
- Voer mij er heen.
- Hierheen dan, mijn Koning.
De eunuch had de lamp genomen. Hij opende de brom:en deur en
liep vooruit de lange galerij door. Door drie breede ramen van steen,
zich naar boven versmallende, zag Alexanckos, die volgde, in de
diepte den Eufrates en de maan-overtogen blokkenmassats en de verijlende lijnen der stadsgezichten. De maan, door het dauwige nachtwaas, vergleed achter den Toren van Bel. Rillende, de mantel van
zijne schouderen sleepende, de lamp voor hem uitgestrekt in het
slechts vaag maan-doorlichte duister, liep Alexandros - en het zweet
parelde op zijn voorhoofd - langs de gebaarde, gemijterde, gevleugelde, manhoofdige stieren, die als versteende wachters uitstonden,
gehouwen in hoog reliëf aan den wand, de antieke, heilige spreuken in
Assyriesch spij kerschrift op steenen tafelen gevat tusschen hunne
mythische vormen in. Toen opende de eunuch een andere, brom:en
deur, gelijk aan de eerste ••.•
- Stateira! dacht Alexandros en trad binnen. De eunuch zette de
lamp neêr en trok de blauwe gordijnen weg ter zijde des raams. Het
was, met de verschuinde lijnen des uitzichts in andere ligging, wederom het zelfde ontzagwekkende stadsverschiet, gebaad in de rustige klaarte der hier niet zichtbare maan. In de kamer zelve trof
Alexandros het groote bed, ter trede gezet achter de mistachtige,
blauwe, doorschijnende, geknoopte en gevlochten voorhangen met de
lange, zilveren franjes.
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Hier had zij geslapen, dacht hij. Hij gebood Bagoas op hem te wachten, buiten in de galerij. Toen hij alleen was, zag hij om zich rond.
Hij had hier willen offeren als in een tempel, aan een godin. In een
allerteederste stemming van toewijding en herinnering aan de doode,
zag hij steeds om zich rond. Het zoû hem niet verwonderd hebben,
om zijne eigene verteedering, om dit vreemde, schuine licht, om die
ijle verbleeking aller deze nauw meer blauwe tinten, zoo hij haar ginds
had zien liggen, sluimerende, zoo hij haar geest had zien komen, de
Spiegelende diepte der gepolijste chryzoliethen wandvakken uit,
zacht schemerende naast zijn eigen beeld .••• Toen deed hij enkele
passen naar het bed, lichtte de hangsels en zag op de kussens. Of de
vorm van haar lieflijk hoofd zich nog teekende in de donzen weekte •••?
Bijna ging zijn hand koozende naar de kussens uit •••• Toen hij terug
schrikte en bedacht, dat zij hier gerust zoû hebben in Dareios'
armen!
Hij liet den voorhang plotseling vallen en tastte ontdaan naar de
deur. In de galerij wachtte Bagoas, ging hem voor en terug in Alexanclros' eigene kamer. Wat was het alles groot, wijd, vreemd, eenzaam. Nog wist hij niet zeker waar zijne wachten waakten.
Hij viel over het bed.
- Wat zijn uw wenschen, Heer? vroeg de eunuch, staande in vollen
maanglans.
Alexandros streek zich over het voorhoofd.
- Ik ben moê, zeide hij. En voel, dat ik niet slapen kan.
- Als een bedwelming is dit te vele, te volle licht, Heer. Ik zal het
buiten sluiten.
Bagoas trok de raamgordijnen toe. De kameratmosfeer verblauwde
en verstilde.
Honderde kronkelsnelle bedenkselen spookten larvegrillig in
Alexandros' tintelende en spitsende brein. Plotseling greep hij den
eunuch bij de keel en duwde hem naast het bed op de treê en zette
hem ruw den trappenden voet op de borst.
- Ge kunt mij vermoorden, zeide Alexandros heesch. Ge kunt
moordenaren hier ergens hebben verborgen .••• Die vreemde, goud
schemerende vakken in de wanden zijn wellicht schuifbare deuren,
waarachter••••
- Heer! Heer! smeekte Bagoas. Hoe kunt ge mij wantrouwen! Ik
ben uw slaaf, uw hond, uw ding!
En hij kuste Alexandros hartstochtelij k den voet.
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- Ik ben gek, stamelde Alexandros.
En hij dacht:
- Dit paleis, deze stad zijn verbijsterend.... 0, hare schim had
kunnen liggen op het bed, in die kussens! Ik moèt vergeten, alles van
haar, vooral hier!
Hij klemde zich het hoofd in de handen. Het scheen hem te barsten.
- Bereid mij den wijn, kreunde hij. Kruid hem sterker, %00 als
dien keer, toen ••••
Hij strekte zich moê, bijna kermende uit.
- Ik ben moede meer dan ik na Issos en Arbela was •••• dacht hij in
zijne daverende, ironiesch kloppende hersenen. Ik ben moede meer
na Babylon dan na Tyros te hebben genomen. Zeven maanden, belegerde ik Tyros; Babylon gaf zich mij in éen dag! 0 Stad, 0 ontzettende Stad, ik zoû u tot gruis willen verbrijzelen in mijn vuisten!
Hij knarste de tanden, hij krampte de tot vuisten geslotene vingers.
Bagoas bood hem den drinkschaal, geknield. Maar hij zeide, zegevierend:
- Drink, groote Koning!!
Alexandros sprong op.
- Ge wilt mij vergiftigen? riep hij.
De eunuch antwoordde niet. Hij dacht aan zijn wraak maar glimlachte slechts, biedend den beker. In zijn glimlach werd hij een wondervreemd wezen van niet dadelij k geheel te beseffen schoonheid. De
trossen zijner donkere krullen omlijstten den raadselachtigen blik en
glimlach in zijn ge-amberd bleek gelaat, dat was als van een triumfator en een lichtekooi beiden. Maar hij knielde steeds en bood den
beker.
Alexandros greep de schaal. De wijn gloeide aan zijn verhemelte en
brandde hem zalig de ingewanden. Hij wierp zich als zwelgende in een
onzegbare wellust achterover en zijn hand, onbewust, streelde woest,
over het gebogen hoofd van zijn zegevierenden schenker.

11.
Die volgende dagen voerde Bagofanes, met hulp van Bagoas, de
lange lijsten ter hand, door de schatkameren en gewadenbewaarplaatsen van Dareios, Alexandros en de Vrienden.
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Zij gaven, behalve Alexandros, uiting aan hunne naive verbazing en
bewondering. Al dit rijke huisraad, soms van massief zilver en goud,
al dit gesteent-bezette vaatwerk, waarvan sommige antieke stukken
waren uit den tijd van Nebukadnezar en, als men zeide, Belsazar en
Sardanapalus, al deze kroonsieraden, al deze koninklijke kleederen,
gesneden uit stoffen, naar geheime patronen geweven, waren van een
nooit geziene, overweldigende rijkdom voor deze jonge, in eenvoud
geboren mannen. Hunne ontvankelijke zielen in hunne jonge, geharde soldatelichamen, waren ontroerd en getroffen. Hun deel in deze
buit werd dezer dagen bepaald en Alexandros, bij zulke verdeelingen,
betoonde zich steeds bizonderlij k mild. Het was hem het zelfde of al
deze weelde van Azië hun toebehoorde of hem.
- Zulke kleederdrachten, zeide Alexandros, de hand reikende
naar de lange tunieken, samaren, mantels, die ritselden van zijdraad en
stijf hingen van borduursel; zijn meer in overeenstemming met dit
paleis, deze stad en de atmosfeer van het Oosten .... dan onze lederen
wapenrokken of wollen chitoons.
Hij glimlachte terwijl hij het zeide maar er was een groot, bijna kinderlijk verlangen in hem: zich te dossen in deze Perzische kleêren en
zijn Vrienden er in gedost te zien.
- Zullen wij er ons in dossen? schertste hij nog.
- Ik niet! weerde Kleitos dadelijk af. Zoo lang ik nog Helleensche
kleêren bezit, kleed ik mij niet Aziatiesch maar als een Macedoniesch
soldaat. Met zulk een lang gewaad aan, Koning, had ik uw leven niet
kunnen redden aan den boord van den Granikos, toen Roisakes en
Spithridates u bestormden.
Alexandros, ontevreden, haalde onmerkbaar de schouders op. Hij
wist, dat Kleitos geen hoveling was, geen vleier: te veel echter kwam
hij terug op zijn wapenfeit, dat hem beroemd had gemaakt maar had
Kleitos Spithridates ook destijds neêr geveld, Alexandros had zelve
Roisakes zijn schubberusting in stukken doen vliegen en den Pers
met een zwaardstoot doorstoken. En dan, waren de Perzen, trots
hunne lange gewaden, geen dappere tegenstanders?
- En gij, mijn Vrienden? glimlachte Alexandros steeds, met een
blik in het rond.
Krateros, Nikanor, Perdikkas verontschuldigden zich, ook Koinos
en Meleagros.
Ptolomaios zeide, lachende:
- Koning, wie weet wat ik doe om haar te verrassen als Thais, die
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ik lief heb, eindelijk mijn wensch vervult en tot mij komt nu wij te
Babylon zijn. Al deze oorlogsjaren weigerde zij dat.
- Welnu, ik zal mij, zeide Filotas; ter eere mijner Antigone, die de
Perzische kleedij bewondert, Perziesch kleeden, geeft Alexandros het
voorbeeld.
- Gij, Hefaistion? glimlachte Alexandros.
- Ik zal mij Perziesch kleeden ter eere van Alexandros, zeide Hefaistion.
- 0, de vleier! riep Filotas. Met zijn godenoogen!
- Hij is het evenmin als gij allen! riep Alexandros ernstig en
sloeg den arm om Hefaistions schouder. Maar was hij het nu, dan was
hij het zeker omdat gij allen het zoo weinig waart. Vrienden, gij zijt
natuurlijk vrij u te kleed en zoo als gij wilt, volgens eigen smaak of
die uwer vriendinnen.
Hij wendde zich hoog af. Kort daarna trad hij met Hefaistion, uit
het paleis, over een terras, waar vier steenen Gilghämes-helden vier
steenen monsterleeuwen in hunne omknellende armen worgden, het
palmenbosch der Hangende Tuinen in. Beiden waren zij Perziesch
gekleed, in lange, enge tunieken van blanke, weeke stof van Damascus, met breede, kleurig bestikte randen. Vreemd stond hun nu het
kort geknipte haar over hunne ronde schedels en de baardeloosheid
hunner Westersche gelaten.
- Gij waart beminnelijk, Vriend, zeide Alexandros. Zij kwetsten
mij bijna allen. In den veldslag heb ik hen nooit te laken maar in een
pooze van vrede, hoe kort die ook moge duren, weten zij den laatsten
tijd zelden naar mijn welbehagen zich te gedragen. Hunne á1 te groote
gemeenzaamheid en openhartigheid, waaraan, ik beken het, ik zelve
hen wende, wordt een misbruik en neemt soms een vorm aan van
ruwheid en gemis aan eerbied, die mij ontstemt. Zeker, wij zijn steeds
Vrienden maar zij vergeten wel eens, dat ik de Koning ben. En hier
jn Babylon...• Koning van Azië.
Hefaistion verwonderde zich in stilte om zijn hoogen, hoogmoedigen toon.
- Wanneer, riep Alexandros op eens, of hij een grief eindelijk
bloot gaf; betoonden zij mij eenige vreugde, dat het Orakel van
Ammon mij Zoon van Zeus verklaarde! Toen het bekend werd, knielden vele Persen in aanbidding voor mij neêr maar zij •..• zij - hij
balde de vuisten - zij begroetten mij zelfs niet met pliéhtpleging!
Hefaistion zweeg.
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- Gij alleen •••• gij zeidet, dat gij gelukkig waart omdat ik gelukkig
was. Uw woord is altijd oprecht, dadelij k wellende uit uw ziel, nooit
kwetsende en ik heb u er lief om.
- Omdat ik u lief heb en gij mij lief hebt, Alexandros, kan mijn
woord u nooit kwetsen. Maar uwe liefde voor hen is niet groot genoeg
om geen grieven tegen hen te voeden. Ook ik aanbad u nooit als de
Perzen het deden.
- Ik wensch niet, dat gij het doet en zelfs niet ••••
Hij zweeg maar toen Hefaistion hem vragende aanzag, loog hij:
- Dat zij het doen •••• 0, zie!
Hij wees. Zij waren het palmenbosch, dat zich met de regelmatige
verschieten zijner alleeën tusschen de stammen links, rechts en vóor
hen uitstrekte, bijna door gewandeld. Het was of de slanke boomen
steeds hooger waren gewassen en ijler stonden van elkander uit met de
bijna roerloos hangende bladerbossen in het tintele herfstazuur • Het
was van een kalmte als die van een tempel en bij hunne laatste woorden was ook Alexandros' ziel, aanvoelende die van den vriend, verkalmd terwijl hunne lichte sandaalschoenen zachtkens knerpten over
het groene, zilver glinsterende zand. Nu wees Alexandros, verrast,
voor zich uit. Granaatboomen, hooger'dan hij ooit gezien had, mengelden hunne laatste vuurroode bloemen en eerste roodgele vruchten
rondom een vierkant vijvervlak: van heesters waren zij tot hoomen
gegroeid met zware, knoestende stammen, waartusschen de zonstralen schoten en schenen zij, wringende hun takken, te zwoegen van
ouderdom onder den last hunner rijkdom: al het vuurrood der bloemen, al het roodgeel der barstende vruchten, zich mengende tot een
schitterwemeling van oranje, stralende tusschen het lakgroen geblaärte uit. Terwijl langs het, blauwe lucht weêrspiegelend, water, blauw,
leliën waren opgeschoten, meer dan mannehoog de stelen, bovennatuurlijk groot de ontlokene bloemen, gelijk aan dunne, klare, albasten
bekers, honderden, opgehouden of neêr hangende, als zouden zij vol
worden geschonken, als plengden zij reeds een gewijden inhoud. Op
het wijde, diep azuren watervlak dreven zwarte zwanen tusschen zeer
groote lotosbloemen en witte pauwen sleepten hunne sneeuw-oogige
staarten langs een antieke, afgebrokkelde, Assyrische kolonnade, verweerd porfieren zuilen, rustend op de ruggen van leeuwen; ter architraaf af hingen de slierten der saffraangele rozen. Duiven fladderden
rond.
- Dit is, wat de Perzen noemen, een "paradijs!" zeide Hefaistion.
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- Ja,dit noemen zij een "paradijs!" herhaalde Alexandros,overstelpt.
Langzaam, bewonderend, traden zij voort. Zij zagen een groep
tuinlieden, plots zich verzichtbarend, tusschen de laatste palmboomstammen; zij snoeiden, onder toezicht van een ouden, grijs baardigen
man, de granaatboomen met, aan lange stokken beveste, snoeisikkelen
of zij harkten der lanen zilvergroen zand, rhythmiesch en op een maat
van muziek.
De tuinlieden groetten wie niet zij herkenden en de beide vrienden,
stellend belang, bleven staan.
- Zijt ge de gaardenier? vroeg Alexandros den ouden man.
- Ja, Heer, antwoordde de oude. En hun vader en grootvader,.
wees hij naar de anderen.
- Zijn zij allen uw kinderen en kindskinderen?
- Ook mijn neven, en mijn achterneven zijn die jonge knapen.
- Verzorgden ook uwe vaders deze Tuinen?
- En mijn grootouders en voorvaders, Heer.
- Wonderschoon is dit "paradijs."
- En altijd zoo geweest, Heer. Het groeide en bloeide onder hunne
zorgen tot wat het nu is. Zoo hoop ik het over te laten aan wie na mij
gekomen zijn.
Hij wees de jongeren.
- Werden deze Tuinen nooit verstoord in der eeuwen loop?
- Naar ik weet, nooit, Heer. De oorlogen woedden verre van hier •.
Ook dezer dagen woedde de oorlog verre. En zelfs zoo Babylon ware
belegerd, hoe zouden deze Tuinen worden vernietigd! Zij groeien en
bloeien voort, Heer en van zulk een macht is de wasdom der boomen
en de bloei kracht der heesters, dat eer onze kunst die beteugelen
moet dan kweeken. En toch, Heer, werd dit door menschenhanden
gewrocht maar nooit vergaten wij den goden kostelij ke offers te brengen en ook de schimmen der vorstinnen en vorsten, die deze Wonderen stichtten.
- Semiramis •.••
- En dien Vorst van Syrië, die wilde behagen aan wie hij beminde
en wie smachtte naar de bloemrijke bosschen van haar geboorteland.
Zoo lang die offers worden gewijd, zullen de muren en de pijlers, die
de Tuinen torsen, nooit instorten, Heer.
- Gij zijt gelukkig in dit werk en dit vertrouwen?
- Ja, Heer. Ik zoû niet gelukkiger zijn, zoo ik een Koning ware
dan ik ben als de gaardenier dezer Tuinen.
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- Ik ken een gaardenier, die Koning werd. Hij heette Abdalonymus en is Koning van Sidon. Benijdt gij hem?
- Neen, Heer.
- Weet gij, of ik een Koning ben?
- Ik vermoed, dat gij zijt Alexandros.
- Gij zaagt mij niet eerder?
- Neen, Heer.
- Toen ik enkele dagen geleden Babylon binnen kwam, zagen mij
MIe Babyloniërs. Snoeidet gij toen?
- Ja, Heer. Er is iederen dag te snoeien, of de Tuinen verwilderen.
- Maar gij snoeidet toch, te mijnen gerieve, dien gij niet gingt verwelkomen ••••?
- Ik snoeide, Heer, steeds ten gerieve van alle vorsten, die kwamen
en mijn vaderen deden als ik.
- Het deert u niet wie over Azië heerscht. Zijt gij een wijsgeer?
- Misschien gaven boomen en bloemen mij wijsheid, Heer. Boomen en bloemen hebben hier eeuwen voorbij zien trekken; al zijn zij
de kinderen hunner vaderen en moederen niet anders dan wij menschen zijn, in hun kiem bleef de herinnering .••• Zij hebben zekerlijk,
zoo zij de wijsheid beminden, beter kunnen beschouwen en overdenken dan de menschengeslachten in de woeling der op elkaar volgende
levens.
- Gij hebt gelijk. Misschien komt er een oogenblik, dat ik, die
Koning van Azië ben •••• u benijden zal.
- Dán zult ge zoo in macht gegroeid zijn, Koning, dat het niet
te zeggen zal zijn.
- Gelooft ge? Ik zal uw woord onthouden, gij raadselachtige man.
Noem mij uw wensch en die is vervuld.
- Mij tot mijn dood te laten, Heer, in het geluk van mijn werk en
mijn kinderen en kindskinderen %00 te laten.
- Het zij u toe gestaan.... zoo ik langer leef dan gij.
- Gij zult altijd langer leven dan wie uw slaven zijn, onsterfelij ke
Alexandrcs •••
Droefgeestige ironie klonk in dat woord •••
Vol verwonderende genegenheid omvatte in zijn blik Alexandros
den ouden tuinman.
Toen gingen de vrienden voort.
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lIl.
Wat Alexandros en Hefaistion in deze wondertuinen trof, was dat
boomen, bloemen, vruchten, er rijker, grooter, machtiger waren gewassen, gebloeid, gerijpt dan in welke oorden zij zich herinnerden en
dat in dezen vroegen herfst de seizoenen zich mengelden. Druiven
woekerden in groote trossen fabelachtig, slingerende de ranken
zich van marmeren stijlen met beeldhouwwerk van duivenmotief of,
boven hunne hoofden, langs vergulde tralie-welvingen; de vijgehoomen stonden in een wijde weide als reuzen, overladen met hare
blondgele of paarspurperen vruchtenweelde; telkens, zwaar, viel een
groote vijg in het gras en, als kinderen verheugd, zochten zij, beiden
toeloopend, het sap-druipende ooft, plukten zij de abrikozen, die groote
perziken, de perziken, die ongekende rood fluweelen appelen geleken.
Tot de tooverbongerds waren gedaan en de schaduw van het cederenbosch zich uitstrekte tusschen wijd van elkander staande stammen
en breed over den grond spreidende takken, waartusschen de zon
zich weg baande met schichtende stralen •••••
Geen geluid van de stad drong hier door; alleen uit de aquaducten,
aangelegd ter besproeiing,murmelden de regelmatige fonteinestralen
zacht klaterend vielen de watervallen ter zijde der terrastrappen af.
En bloeiden de bloemen overal, de groote, de onbekende, de vreemde,
geurige; zij bloeiden in kleur op van vuur en vlam, van sneeuwen
azuur en bij den minsten adem des winds, stoof het stuifmeel rondom
m~t lucht gouden wolkjes. Duizendvoudig vogeltjilpen verdruischte
telkens van hier naar daar, slechts even nu en dan zichtbaar, om zoo
dicht gebladert, het juweelen uitgeschitter der vederen; duizendmaal duizendvoudig verzoemden,verglinsterden in zonstraal naar zonstraal de vliegende torren tusschen de warreling der breede lianelinten.
- Nooit, nooit .... .! stamelde Alexandros.
Nooit had hij dit gezien of droomen kunnen. Hij kon zich niet
uiten. Een mU%Îek van Medische harpen weêr klonk, bijna weemoedig ..
Verrast zagen de vrienden elkander aan. Maar enkele stappen
verder, op een wijd plein van hoog, pluimende gras, tusschen de
r1.Üne's van Assyrische kolonnade, overwoekerd met rozen en clematis,
zagen zij onder verhemelte, aan de antieke, albasten zuilen gespannen
Sisygambis met hare kleindochters zitten. De kleine Ochos liep de
groote, verfladderende kapellen na en rondom wachtten eunuchen
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en rustten slavinnen, wier instument zoo week had weerklonken,
terwijl hare stemmen murmelden.
De vrouwen zagen niet dadelij k den Koning en zijn vriend,
haar ter zijde der boomen bespiedend; van verre bewonderde Alexandros haar groep, als steeds. Hij zeide, week:
- Ik mis tusschen haar wie wij verloren vóór Arbela.
- Ik voel uw gemis mede, Alexandros, antwoordde Hefaistion.
Nu moet gij Stateira's oudste dochter ken en naamgenoote u ter zijde
nemen, als Koningin.
Verbaasd zag Alexandros op.
- Waarom? vroeg hij. Omdat Dareios mij haar bood?
- Omdat gij goed zult doen de dochter der Achaimeniden te
huwen.
- Ried Parmenion u mij dit te raden?
- Is het zijn wensch? Ik wist dit niet.
- Het is zijn wensch. Meermalen riedt hij mij Dareios' aanbod,
wat de jonge Stateira betreft, aan te nemen. Zoo, meende hij, houd ik
vaster in mijn macht den schepter van Azië•••• Maar wat deert het of
ik dat zoete kind huw of niet? Wat zal zoo broze band mij hechter
binden aan deze volkerenl
- Ik weet het niet •••• Nauwlijks dacht ik aan staatkunde •••• Meer
dacht ik aan teederder dingen •••. Gij hebt Barsina, trots haar zoon,
vergeten ••••
- Niet vergeten.... Zij koesterde eerzuchten te hoog voor de
weeûw van Memnon, al was ook zij eene Achaimenide. Sisygambis
zelve waarschuwde mij •••• en in deze dingen verlaat ik mij op haar.
- Het zij zoo •••• Maar wie zult gij anders dan de jonge Stateira
kiezen tot Koningin? Wat riedt Sisygambis anders?
- Zij rieg. nooit anders, glimlachte droef Alexandros. Na het aanbod van haar zoon, ried zij nooit anders. Hoewel zij niet aandrong:
het waren de tijden des oorlogs. Dezer dagen, in Babylon, zag ik haar
nauwlijks, om zoo vele regeeringszaken •••• Gij dacht dus aan •••• teederder dingen?
- Ken ik u niet? Weet ik niet, dat uw ziel, die van een Koning, een
veldheer en een soldaat, ook omkoestert.... de teederder dingen?
- Vriend, de liefde is de fabel in der menschen ziel. En in die van
een soldaat, veldheer en Koning is zij even ongrijpbaar als de schitterenden vlinder, die ginds de kleine Ochos te grijpen tracht. Eén
oogenblik schittert dat voor zijn verlangen •••• dan is het gedaan••••
U~
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voor altijd. En hij verwondert zichzelven over dat vervlogen gevoel.
Neen, vriend, dit zijn geen gevoelens voor mij. Er is niets meer over
in mijn koningsziel en godezoonziel dan hoogmoed en onmetelij ke
eerzucht. En wat er teerder in bleef is.... u alleen gewijd.
Hefaistion greep Alexandros' hand.
-Gij zult aan een zoon uw erfenis willen laten, die ontzaglij k zalzijn.
Maar uw zoon Herakles, die slechts Barsina u baarde, zult gij dat niet.
Alexandros lachte zacht ontroerd.
- Moet dat broze kindje daar ginds mij baren den erfgenaam?
- Waarom niet?
- De dochter der Achaimeniden •••• De prinses van den troon •••• de
dochter van Dareios en •••• Stateira!!
- Waarom niet?
- Háre dochter? Welnu ••.• het zij zoo. Maar teederder dingen ••••
- Zaagt gij nooit hoe hare oogen u volgden?
- Alle oogen volgden mij: neen, ik zag het niet ••••
- Zoo gij uw besluit hebt genomen, Alexandros, sta mij dan toe
den eenigen wensèh, dien ik tot nog toe u deed.
- Het is waar, gij vraagt nooit. Ik verwijt het u zelfs. Moet ik alles
raden, wat gij begeert. Gij maakt het mij moeilijk soms. Uit u dus nu.
- Vindt ge mij driest u te vragen •••• tot vrouw•••• de zuster uwer
aanstaande Koningin?
Alexandros lachte zacht.
- Gij zijt reeds láng verliefd •.•• Hoe oud zijn die meiskens •••• Ik
geloof veertien, vijftien.... Maar vrouwen zijn zij, die kleine peri's
met hare abrikoze-gezichtjes en sierlij k beweeg als of zij steeds dansen
en door briesadem worden gewiegeld op hare parelen muiltjes. Of ik
u driest vind, Hefaistion? Zoo groot, grooter dan uw Alexandros; ZOO
sterk .... sterker, wel. ••• in maanden worstelden wij niet samen; zoo
trouw steeds aan mijn zijde, in den krijg, minder lettende op het algemeen doel dan op het bizonderlijk levensgevaar van uw vriend en
vorst•••• en dan zoo vreemd teeder in uw hart als ge zegt, dat ik ben ••••
maar ik bèn het niet•••• en zoo verliefd •••• wel, als ik ook nimmer was ••••
Neen, ik vind u niet driest. Ge ontroert mij en ik heb u nog liever er
om. Zij zal uw vrouw zijn, de kleine Drypetis - gij zijt verliefd op
beiden, meen ik, maar de eene of de andere •••• Gij zult mijn schoonbroeder zijn en die mijner jonge Koningin. Kom, naderen wij.
Zijne stem had wonderweek geklonken. Zij naderden nu. De
eunuchen waarschuwden Sisygambis.
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Zij rees op, de prinsessen volgden haar. Zij naderden alle drie met
hofgroet; Alexandros en Hefaistion beantwoordden die naar Perzische
zede.
schoon oord tot
- Wijs deedt gij, Moeder, prees Alexandros;
verwijling te kiezen.
- Deze herfstdag is vol minnelij ke zomerweelde, antwoordde Sisygambis.
- •••• Noóit zal ik het zoo zeggen, dacht Alexandros; en niemand
van ons!
Hij hernam, gezeten naast haar, de anderen dwalende daar:
- Gij zult hier rust vinden, Moeder, in Babylon, na zoo lange omzwerving met ons mede, tusschen alle oorlogsverschrikking.
- Ik verblijd mij, 0 mijn Zoon, over deze gelukkige pooze: moge
zij door durende vrede worden gevolgd.
- Niets zoû mij dierbaarder zijn.
- Zoo gij wilt, zal ik boodschappers zenden naar mijn zoon. Men
zegt, Dareios is te Ekbátana.
- Daar is hij. Zekerlijk, zend uw boodschappers. Ik weet hoe gij
als ik, als wij allen, smacht naar een gelukkige vrede. Ik zoû Dareios
mijn broeder willen noemen.
- Reeds twee jaren gingen voorbij, sedert gij kwaamt, Alexandros.
Vele wreede dingen wijzigden hunne omtrekken en wie wijs is, waardeert wijzigingen, die verzachtten wat zoo wreed was. Hoe zoû het
anders kunnen dan dat wij u hadden lief gekregen, niettegenstaande
gij mijn zoon zijn rij k ontnaamt.
- Ik zoû het willen beheerschen met hem.
- Vergeef het hem, zoo het moeilij k hem is dadelij k te beseffen
uwe edelmoedigheid. Zijn trots is gefnuikt maar hij vergete daarbij
nooit, dat hij een zwakke ziel is. Zoo gij hem duldt te heerschen met
u, zij het onder u: naast u niet.
Hij schrikte op van haar zeer vasten toon.
- Zoudt gij het zoo wenschen, Moeder?
- Zoû ik het anders wenschen? Ik heb hem lief maar ....
Zij aarzelde. Hij zweeg. Toen hernam zij:
- Heb ik u niet meer lief, omdat ge sterk, groot van ziel en edelmoedig zijt zoo als slechts de zoon van een god zijn kan?
- 0, ge gelooft in mij, Moeder! riep hij juichend. Niemand, niemand, zelfs Hefaistion niet, gelooft in mij: alleen gij!
- Zij zullen gelooven, zeide zij vast. Zij zijn verdwaasd niet te ge-
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looven. Zie terug op alles wat gebeurd is. Gij ~ijt gekomen. Gij hebt
veroverd; heel dit on~glijke rijk is het uwe geworden. Hoe kan het
anders dan dat goddelijke gunst u o~eeft! 0, Alexandros, ik heb u
lief als ik nooit lief heb gehad, geen gemaal en geen ~oon en ik ~oû u
willen kussen de heerschersvoeten!
- Nooit, nooit, Moeder!
- Ik ~oû u willen verheffen boven alle ome eigene gloriën!
- Nooit, Moeder. Wil den Koning van Azië slechts aannemen als •••
uw kleinzoon.
Zij lachte, half snikkende van vreugde.
- Eindelijk! lachte uj. Hoe mij uw vraag gelukkig maakt!
- Is uj niet afkeerig van mij?
- Zij heeft u lief!!
- Arme kleine •••! Wilt ge Hefaistion, Moeder, voor uw anderen
kleimoon? Hij is de vriend mijner kinderjaren en uit ome edelste geslachten geboortig.
- Zoo gij het wilt, wil ik het, Koning.
- Vraag het den vader.
- Ik ui het hem melden.
- Doe als gij denkt. Wij ujn vreemdelingen. Ik voeg mij naar uwe
~ede.

- Gij draagt de kleedij omer vorsten en ik zegen er u om, mijn
Zoon. Ik herhaal u, Stateira, de kleine, W gelukkig zijn, Zij was ongelukkig, met hare zuster ••..
- Waarom?
- Om de wollen, Macedonische stoffen, die ge, met de weefsters,
welke ze weefden, ons ten geschenke gaaft. Een Perzische prinses
draagt geen wollen stoffen, mijn Zoon, en raakt ~e zelfs niet aan.
Zij ug hem, glimlachend toegevend aan, vergoêlij kend en zoo
temperend haar verwijt.
Alexandros lachte.
- Zoo vraag uwe kleindochteren vergeving voor mijne onwetendheid. Ons land is ruwen eenvoudig. Mijne zusters weven en dragen
die stoffen. Wij zullen die arme weefsters terug ~enden naar Macedonië, Moeder.
Hefaistion, met de prinsessen, naderde, de kleine Ochos, loopende
hen vooruit, handje op met gegrepen kapel.
- Iskander! riep hij, bedorven knaap. Ik ving voor u deze kapel,
kijk, de~e heél groote! Met azuren lange punten aan de vleugels!!
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Stil zat hij op een bloem en ik greep hem, z06. onver~achts bij zijn
dichte wiekjes!
- Ik dank u, mijn prinsje, zeide Alexandros. Maar uw vlinder zal
sterven als ik hem met mijn vingers uit uw vingertjes overneem en het
is beter hem te laten vliegen: dan tanen zijn mooie kleuren niet.
Het kind werd bleek van teleurstelling. Hij barstte in hysteriesch
snikken uit.
- Dáar dan! riep hij, woedend.
En hij vermorzelde de kapel in zijn vuistjes en wierp verfrommeld
zijn geschenk voor Alexandros' voet.
Toen berispte hem hoog Sisygambis. Maar Alexandros trok hem
op zijn knie en troostte hem en vergaf hem zijne stoutheid tot hij
droevig lachte tusschen zijn tranen.
- Vertel mij dan spoedig weêr eens een verhaal!? vleide de knaap,
zijn arm om Alexandros' nek.
Alexandros beloofde.
Maar de jonge State ira had den vlinder opgeraapt; de zusjes beklaagden hem zachtjes, een beetje bleek om het voorteeken.
IV.
Niet te Babylon zoû de dubbele bruiloft worden gevierd. Suza was
de stad waar de Perzische Koningen volgens overlevering huwden
wie hun ter zijde des troons Koningin zoû zijn. Zoo zeide Sisygambis
en tevens wist zij, dat Abulites, satraap van Suziana, zoodra Alexandros op marsch naar de oude hoofdstad trekken zoû, zijn zoon den
nieuwen Koning van Azië te gemoet zoû zenden in nederigste onderwerping.
Alexandros en Hefaistion zagen de beide prinsessen niet meer: uit
hofzede vermeden zij nu in de Tuinen de plekken, waar zij hunne verloofden zouden kunnen ontmoeten. Er was sprake van Babylon spoedig
voor Suza te verlaten maar telkens was er verhindering. Van hier uit
nam Alexandros zijne maatregelen tot beheersching van zijn nieuwe
wereldrijk. Koning van Azië was hij nu: tusschen Donau en Tigris en
Nijl breidde zijn rij k. Koning van Azië was hij; al behoorde nog geheel
Azië hem" niet toe. Dareios, te Ekbatana, hingen de Meden nog aan en
vele, in de steppen verspreide Barbaren-volkeren: Dahers, Derbiken,
Parthen, Chorasmiërs, Massageten. De Indische rij ken verloren zich
in het ongewetene der Oostelijkste horizonnen en ook ongeweten, on.
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gezien, ongekliefd door welke riemen ook, waren de wateren des
Oceaans ...• Alexandros smachtte den Oceaan te ~en en hem den
zijne te noemen, Indië te veroveren: de om Medië verspreide Barbarenvolkeren te overwinnen eischte niet meer dan geduld en tijd.
Zijn nieuwe macht eischte tijd eveneens en geduld. De staatsinrichting verwikkelde zich. Zijne moeder, Olympias, zond telkens hem
geheime brieven, wenschende voor zich regentesse-macht in Macedonië, ten koste van Antipatros; zoo hij die brieven ontving, waren het
hem steeds moeilijke dagen. Maar hij bezweek niet en schreef haar
koel, dat het niet kon. En verwonderde zich, dat zoo uitgebreide
landen, die hij liet achter zijn zege, zich niet roerden. Slechts de Lacedaimoniërs schenen oorlog te willen met Antipatros en Macedonië;
zoo zij slechts niet heulden, die Spartanen, met zijne moeder •••• Nauwlijks was in zijn brein te omvatten zijn macht; toch smachtte hij in
zijn hoogmoedshonger naar meer. Het was meer dan twee jaren geleden sedert hij Macedonië verlaten had; zoo niet hij de tucht onder de
achtergelatene troepen zoo krachtiglijk hadde vast gesteld, ware zeker
oproer velerlei uitgebroken.
Dezer dagen, met Parmenion in den Raad der Vrienden, had Alexandros, over te nemen veranderingen in het krijgswezen, uitputtende
vergaderingen. Tegen hunne beweringen stond reeds dadelij k onwrikbaar zijn wil maar voor te geven, dat hij toch oor leende aan hun
raad, vermoeide hem meer dan op Bukafalos, zwaard ter vuist, in den
veldslag op de vijand los te stormen. En hier in Babylon was het
steeds of hij, met de stad, zijn nieuwe rijk niet overzag, niet omgreep.
Zijn rij k, dat steeds deinde naar verdere kimmen toe. Zoû het anders
in hem worden ZOO hij een Perzische prinses uit het bloed der Achaimeniden gehuwd had? Neen, hij wilde alles alleen aan zich te danken
hebben, aan zijn kracht, zijn genie en de gunst van zijn vader Zeus.
Onmetelijk wies in hem de hoogmoed.
Ook gevoelde hij, dat hij niets kon overlaten, dat er geen derVrienden was, wien hij een hoog gezag kon stellen in handen. Zij waren
allen steeds schitterende soldaten geweest en schitterende veldheeren
geworden: hij waardeerde ze in den veldslag allen, ook al werd Parmenion oud. Zij hadden echter geen van allen bekwaamheden als
heerschers, het geen hem verdroot, daar hij gaarne hen onder zichzelven, .Koning der Koningen, Koningen had gekroond. Geen van
hen oordeelde hij geschikt opperst gezag te aanvaarden. Zijn dierbaren Hefaistion niet, om de roerende weekheid in zijn soldatenziel;
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Filotas niet, wien hij een pooze het bewind over Tyros en de Foinicische kust had gelaten, tot hij, na zijn terugkomst uit Egypte hem liever
meê in den veldtoc~t genomen had •.•• En als hij dacht over de anderen, gevoelde hij het: hij stond alleen. Overwinnaar, overweldiger,
moest hij alles omklemd houden, in zijn eigene vuisten. Zwaard en
schepterstaf. Hij was vijf- en-twintig jaren. Zijn jeugd had hem nooit
verschrikt, sedert hij, zestien slechts, voor zijn afwezigen vader Filippos Macedonië had geregeerd. Maar dit wereldrijk was niet meer zijn
erfland, te overzien en te omvatten. Om dit wereldrijk duizelde hem
~ijn brein.
Niet om het verder, met het zwaard, tot de Oostelijkste grenzen te
overwinnen. Wel om de nieuwe heerschappij er van, krachtig gesteld,
achter te laten, zoo hij verder trok. En hij was hier in Babylon, dat
hem ontsnapte ••••
Hij voelde den invloed van Azië, van Perzië, van Babylon. Dit alles
overstelpte hem. Zoo als hij den Perzischen wijn dronk en het Perzische kleed droeg - al deed hij dit dan ook op eigene wijze of naar
Medischen trant - hij voelde den overstelpenden invloed, vooral na
de duizelvermoeiende dagen der vergaderingen, die eindigden, dat hij,
op raad der tot beraadslaging genoode, Perzische satrapen, de antieke
staatsinstellingen toch in eere liet.
Dan was het een zoetheid en weelde. Het maal was weelderiger
bereid dan vroeger; der verschillende gerechten rij nam geen einde;
de wijnen waren sterker gekruid en gemengd geuriger.
Het waren iederen dag de late banketten, waaraan de Aanzienlijken
in Babylon werden genood. Nooit zaten Sisygambis en de prinsessen
aan maar de Aanzienlij ken, volgens de zede der stad, kwamen met
vrouwen en dochteren. Babylon was befaamd om deze festijnen en
Alexandros, verstrooiing willende voor zijn moeden geest, werd bekoord en het scheen hem, dit waren de antieke feesten, die Bagoas in
dans had gebeeld en hij zelve, Alexandros, was Nebukadnezar, Belsazar, Sardanapalus..•. Omdat de aanzienlijke Babylonische vrouwen
en maagden zelve niet anders dan courtizanen van edele geboorte
waren, duldde de Koning, dat Antigone aanzat - Filotas' wonderschoone, Grieksche slavin. Ook Thais was eindelijk gekomen, Ptolomaios' geliefde. Eerst had haar de oorlog afgeschrikt haar minnaar te
volgen maar nu, dat hij haar gelokt had met weelderig Babylon, waar
zij gene ontbering vreesde te lijden of gevaren te duchten had, terwijl
tevens waarzeggers haar hadden voorspeld, dat Ptolomaios eens
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koning zoû worden! was zij gekomen, met het gevolg reeds eener
vorstin. T US$chen haar en Antigone ontsprongen aanstonds i;ver%ucht,
haat: ieder harer wilde de schoonste zijn. Antigone, de blonde; Thais,
de donkere; Antigone, die van Pafos kwam uit Cyprus; Thais, de
Atheensche, die zich uit Athene Alexandros nog heugde, hij toen nog
een knaap maar veroveraar reeds en wien te vergeefs zij had toegelachen. In de immense, antieke bankettaal der legendarische Babylonische vorsten gonsde de muziek der groote, Medische harpen,
ruischte het eentonige, wulpsche zanger koor, walmden de geurnevelen uit de reuzige, bronzen schalen, flakkerden aan de tallooze, staande luchteren van brons, als boomen hoog, hartstochtelijk de wringende vlammen. Tegen de metaaI%ware gordijnen, met de manshooge,
slijtende gouden franjes, die sleepten, als tegen een achtergrond van
eerwaarde, verweerde kleur, schitterden dan de beide jonge figuren
der na-ijverige vrouwen uit: blonde Antigone in de zacht kleurige
tulle-ga%en harer doorzichtige peplos, de parelen - Filotas' buit haar druppelend van voorhoofd, langs slapen en borsten, blank als
een duivenpaar ; Thais, driester naakt nog in keursgordel van flonkerjuweelplakkaten en de reepen brokaat langs hare lendenen. Maar ook
der andere veldheeren minnaressen zaten aan ter bedde, waar lagen de
mannen en de aanzienlijke, Babylonische vrouwen en dochteren
mengden zich vrijlijk met haar allen. Reeds de aroom der wijnen bedwelmde .••• In het midden des maals was het de zede der Babylonische
vrouwen - die eerst hadden aangezeten met voegzamer ingetogenheid
dan de hetairen, uit het Westen de overwinnaars gevolgd - te rijzen
en stil en waardig, geheimzinnig glimlachend, zich te ontdoen van hare
sluiers, hare gordels te slaken. En boden de Babylonische mannen den
Macedoniërs hunne vrouwen en dochteren, voor betaling. Zelfs de
rijksten deden zoo, uit gastheerplicht en vroomheid aan MelyttaAstarte: het geldstuk werd slechts geëischt om instelling van eeuwoud gebruik. Een munt van weinig waarde genoegde en werd aanvaard, zoo slechts hoffelijk geboden ter eere der godin, die de zelfde
is als Mrodite van Pafos. De vreemde zede, met zoo veel hoofschheid
gevolgd, deed de Macedoniërs en hunne minaressen verstommen om
wat zij, trots hunne losbandigere vreugde, zedeloosheid noemden.
Maar hier, onder de van geurwalmen doorrookte, verzwarte, eeuwoude, cederen zolderingen, tusschen deze immense pijlerzui1en, waarlangs de zwermen der eunuchen en dienslaven vergleden in smook en
waas, tegen deze roerloo%e, zware, als gebeeldhouwde, als gebouwde
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hangselen en gordijnen, overstelpte de vreemde zede het eigen begrip
en de ingeborene meening der Macedoniërs, als ware die zede niet
meer dan ceremonie en plichtpleging, die niet was te weigeren. Valsch
schaterde Thais' grove lach naast Ptolomaïos, toen Mazaïos en Bagoas
een stoet van schoone, Babylonische maagden, naakt in hare edel gecizeleerde, breede armbanden en enkelringen, het haar rijklijk vertuit, sierlijk geschoeid de hoog wrevige voet, geleidden tot Alexandros, Hafaistion, Kleitos en de anderen. Het was Alexandros zelve of
hij droomde; het was den Vrienden of zij droomden. Deze waren de
dochteren van Babyions grootwaardigheidsbekleederen. Deze maagden glimlachten nu nauwlijks: koel, waardig schenen zij niet meer te
belooven dan wat de zede harer stad en haars lands haar gebood den
vreemdeling en overwinnaar te offeren.
Die dagen trokken in Babylon binnen de Macedonische recruten,
door Antipatros gezonden: zesduizend man voetvolk onder Amyntas,
zoon van Andromenes en vijfhonderd ruiters; dan, zeshonderd Thracische ruiters en drieduizend-vijfhonderd krijgsknechten; vierduizend Peloponnezische huurlingen met driehonderd-twintig ruiters.
Zij werden in de kampen en kazernen op feestelij ke wijze onthaald en
de vijftig nieuwaangekomene, jeugdige edelknapen, Alexandros ten
zelfden tijd uit Macedonië toe gezonden, werden onthaald ten paleize
aan het banket. Dien volgenden dag vroeg Parmenion toegang tot
Alexandros.
- De Koning van Azië rust, weerde hem Bagoas af.
- De opperbevelhebber des Konings móet hem spreken! riep Parmenion en dreigde den eunuch met gebalde vuisten.
- Zoo treed binnen maar de oppereunuch zijner drempels zal
melden den Koning, dat de koninklijke wil niet gehoorzaamd werd.
Parmenion trad binnen in Dareios' vroeger slaapvertrek. Alexandros lag over het bed, waar destijds Dareios' de booze droomen had
gedroomd. Zon zeefde den blauwen raamvoorhang door.
Parmenion schrikte. Vaak had hij Alexandros zien slapen, in de
rust voor of na den veldslag. Dan had hij gelegen kalm als een knaap,
effen het voorhoofd, de kleine, roode mond ademend regelmatig. Zinnelij k en maagdelij k ten zelfden tijd had den ouden man dan dat aanzicht geschenen maar kuisch steeds en krachtig, ook geheel dat jonge
heldenlichaam, die harde, blanke leden en edel zich lijnende spieren.
In verwrongen slaap na dronkenschap lag Alexandros over het gekreukte, bezoedelde, krokuskleurige laken. Zijn mond ademde snor-
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kende op, ~jn arm sleepte over de trede des beds, de vingers verstrakt
in hun laatsten greep om een kussen. Wanorde heerschte, de drievoet waarop kannen en drinkschalen hadden gestaan, omver gestort,
de laatste droesem gespild over de tapijten. En de kussens slingerden
over den vloer, de scherven der kostbare, kristallen bekers, de druiven
vertrapt, sluiers verscheurd, terwijl, vertreden eveneens, een groote
vrouwespang opschitterde in den zonstraal, die gleed binnen ter zijde
des voorhangs.
- Alexandros! wekte Parmenion den Koning zonder aarzeling.
Onwillig bewoog hij zich. Niet dan bij herhaalde wekking hief hij
de moede oogleden, zagen op de troebele, booze oogen. Wie wekte
hem, dorst hem te wekken?
- Wie? gromde hij toornig.
- Ik, die u voor Arbela wekte. Ik, Parmenion!
- Ik had bevolen mij niet te storen.
- Het is laat in den middag. Ik moet u spreken over maatregelen,
onverwijld te nemen.
- Wat wilt ge?
- Ons leger vergaat hier in deze vermaledijde stad. Nooit heeft het
dit doorleefd, deze schaamtelooze onzede en verwarrende ontucht en
ik wil onze soldaten redden. Onze nieuwaangekomene recruten, die
vijftig kinderen onzer edelste Macedoniërs, gisteren nacht dronken
in Babylonische vrouwenarmen omstrikt••••
Alexandros had zich herwonnen. Hij richtte zich gezeten en woedend beukte hij op het gonzende bekken ter zijde zijns beds. Bagoas
trad binnen.
- Wat beval ik? donderde hij den eunuch toe, rees op, greep hem
in de borst en smeet hem voor zijn voet, die hij hem trappende plantte
op de keel.
Bagoas rochelde. Hij kon niet spreken. Hij wrong zich.
Alexandros nam den voet weg.
- Wat beval ik? herhaalde hij, verwrongen van razernij zijn gelaat
en dreigende beide vuisten boven Bagoas.
- De wachten lieten Parmenion door, kermde de eunuch. Ik••••
hield den opperbevelhebber tegen: hij drong binnen.
- Drongt gij door, niettegenstaande ••••? raasde Alexandros Parmenion tegen.
Parmenion ziedde op.
- Kies tusschen mij en uw danser! riep hij woedend. Heb ik niet
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steeds vrijen toegang tot uw vertrek? Snijd mij dien af en ik ga, met
mijn zonen, beiden! Terug naar ons land, Macedonië! Kies, Koning
van Azië! Geen slaven zijn wij van een Despoot en wachtelingen in uw
voorvertrek maar vrije mannen en de Vrienden van onzen vorst en niet
minder!
Alexandros ontnuchterde. Hij heette den eunuch te rijzen, te gaan.
Alleen met fronsenden Parmenion, zeide hij, zelve fronsend:
- Gij treedt binnen bij mij, in deze wanorde ....
Hij wees rondom.
- Zoo ge u schaamt, geef u zelven geen reden daartoe, antwoordde
Parmenion. Wilt ge mij aanhooren?
Alexandros bedwong zich. Hij hoorde Parmenions klachten aan.
- Gij weet, zeide hij hoog; dat ik niet alleen blijf te Babylon om
zulke festijnen. Talrijke staatsaangelegenheden zijn van hier uit te beschikken.
- Wanneer gaan wij terug?
- Terug? herhaalde Alexandros verbaasd. Naar Macedonië? Wie
weet, wanneer! Is mijn heerschappij over Azië zoo onbetwijfelbaar,
dat ik zonder zorg naar huis gaan kan, waar het rustig is onder Antipatros ' regentschap?
- Wij blijven hier dus?
- Ik sticht mijn hoofdstad in Babylon.
- Is de eerste roes aan onze soldaten voorbij, zoo zullen zij naar het
vaderland smáchten.
- Zij kunnen gaan. Verloven worden niet geweigerd, vooral niet
den veteranen. Ook deze militaire aangelegenheden zijn te schikken,
Parmenion.
- Nog slechts dit. Ik herhaal, het leger gaat hier te gronde. Ik
waarschuw u voor Bagoas. Gisteren ....
Alexandros rees op. Hij had een hoog, laatdunkend gebaar met de
hand en zeide:
- Onze nieuwe recruten weten nu wat een groote stad is, de
eenige onzer wereld. Mijn vijftig nieuwe edelknapen .... wat kwaad is
hun geschied? Bagoas is een dienaar, over wien ik tevreden ben. Leg
mij, met de Vrienden, voor den lijst der namen van wie in aanmer king
komen voor verlof naar huis, Parmenion. En duld, dat ik mij baad.
Hij sloeg op het bekken.
- Het bad, beval hij Bagoas.
Parmenion begreep den wenk: hij trok zich terug.
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Maar Alexandros, alleen, terug vallende op zijn bed, mompelde:
- Hij hindert mij, de oude man. Dat kan zoo niet duren .... Hij
moet weg.
Het somberde in zijn nog troebele brein van wreede plannen maar
uitdenken kon hij ze niet. En hij wuifde met de hand de booze gedachten weg. Die middag vroeg hij Sisygambis te spreken. Teeder sprak
hij met haar over het aanstaande vertrek naar Suza, over de bruiloft,
daar weldra te vieren, hoe gaarne hij meerdere zijner Vrienden zoû
zien Perzische vrouwen huwen. En hij deelde haar mede, dat zij haar
zoon Oxathres, te Sidon nog steeds vertoevend, schrijven mocht tot
haar te komen. Zij bedankte hem ontroerd voor die gunst.
- Zeg mij, Moeder, zeide hij toen, bijna glimlachend; is Babylon
een stad des verderfs?
Zijn stem klonk zoo beminnelijk en onwetend vragende, dat zij
lachte.
- Gij meent om de Babylonische vrouwen? Mijn Zoon, zij zijn zoó
geheel verschillend van de Perzische vrouwen .... Ik weet het niet of
Babylon een stad des verderfs is ..•• Wat deert het u?
Nu klonk hare stem zoo rein en hoog verheven boven deze dingen,
dat hij verbaasde. En beiden begrepen zij elkander niet. Zij begreep
niet, dat de Koning van Azië, wien alles veroorloofd was, wenschte te
weten of verderf, zoo niet hèm, toch zijn leger te. Babylon aan kon
tasten; hij begreep, met de laatste onschuld zijner ziel, niet hare onverschilligheid om wat Parmenion noemde onzede en ontucht. Want zij
was onverschillig over deze dingen, die zij niet telde.
Zij zag hem nooit driftig, verwrongen van woede, dronken of uitspattende in losbandigheid. Zij had hem nooit anders gezien dan
teeder, hoffelijk, evenwichtig, krachtig, aanbiddelijk en zij aanbad
hem. Geen harer zonen aanbad zij als hem. Dat hij den Perzischen
wijn dronk en aanvaardde de schatting der aanzienlijke Babyloniërs
in de overgave hunner dochteren, wat deerden hare hoogheid deze
dingen? Zij waren de verstrooiingen, die iedere Despoot zich nam.
Dat zijne soldaten hem navolgden in zulke genietingen, wat deerde
het? Het waren de gewone genoegens van ieder leger in rust. Nooit had
zij gedacht hem voor Bagoas te moeten waarschuwen: een hem toegewijde slaaf, niet meer. Als het moest sluw in intrigue, was zij deze
jaren door haar moederlij ken hartstocht voor Alexandros, in deze
z;a1ige gevangenschap, blind geworden voor andere dingen. Zij beminde, moederlijk, maar hevig. Zij zag het gevaar ook niet in. Hare
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eigene broeders, zonen, neven, alle Perzische grooten, hadden steeds
geleefd het leven, dat Alexandros nu leefde. Het kwam den jeugdigen
veldheeren en krijgsmannen toe.
In deze twee jaren was zij ook te weten gekomen alle de dingen van
Macedonië. Olympias, na Alexandros' eerste ontroerende verhaal,
kende zij nu als de intrigante, de hysterische, de Bacchante, de onvertrouwbare hoewel de Perzische vorstin niet weifelde in haar geloof,
dat deze vrouw toch was uitverkoren door Zeus geweest om Alexandros te baren .... Daar had zij Alexandros te lief toe. Maar zij wist nu
ook van het complot tegen Filippos - Alexandros' vader - en hoe
hij vermoord door Pausanias was. Sisygambis wist, dat Olympias zelve
wellicht de hand in den gruweldaad gehad had en de paarden den
moordenaar klaar had doen staan om te vluchten. Was het in het verre
land des eenvouds, Macedonië, wel anders, dan in Perzië, Medië, Babylonië, had zij zich afgevraagd. Sisygambis wist, dat Olympias, de
nacht na den moord op Filippos, Pausanias, reeds gekruizigd, met een
gouden krans het doode hoofd had gekroond, zijn lijk had doen verbranden op den eigen koninklij ken brandstapel des vermoorden gemaals, hem een tombe gesticht had en zijn asschen ieder jaar eere
bewees. Zij wist, Sisygambis, dat Olympias de dochter van Fillippos'
tweede vrouw, Kleopatra, in de armen der moeder zelve doorstoken
had, dat deze Kleopatra zelve daarna gedwongen was zich te verhangen. Zij wist, Sisygambis, dat Olympias den dolk, waarmede Pausanias Filippos vermoord had, Apolloon gewijd had. Zulk eene ontzettende vrouw was die Olympias, wie Alexandros steeds weigerde
het regentesseschap over Macedonië. Zulke dingen gebeurden in Macedonië. Het was niet anders dan in Perzië, Medië, Babylonië! Het
was het zelfde, het waren de zelfde intriguen, kuiperijen en misdaden
om vorstelij ke hartstochten te doen zegevieren.
En Sisygambis bedacht: zoû Alexandros zelve geweten hebben van
den moord op zijn vader ••••? Zij wist het niet, het deerde haar niet, het
déerde haar niet. Al zoû zij zekerheid hebben verkregen van zoo vreeslijke, slechts gefluisterde, duistere dingen, zij zouden haar niet hebben
gedeerd: zij beminde haar overweldiger met het alles omvattend gevoel eener oudere vrouw, in wie, gebluscht alle zinnelijkheid, oplaaide de hartstochtelij kheid ook al bleef niet over dan moederlij kheid.
En dat hij haar vroeg, beminnelij k onwetend, of Babylon een stad
des verderfs kon zijn, voor zijn leger, zijne Vrienden, hèm misschien,
begreep zij niet, even min als hij haar begreep omdat hunne zielen e!-
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kander slechts aantrokken met wondere genegenheid, niet overgleden
in zelfde begrip.

v.
Mazaïos, getroost, dat hij de zaak van Dareios niet had doen zegevieren, getroost, dat hij niet huwen zoû de jonge Stateira, stelde Alexandros als satraap van Babylonië aan, zoo winnende de vriendschap
eens vorigen vijands. Mithrenes, die hem in den beginne des oorlogs
Sardes had overgeleverd, benoemde hij satraap over Armenië. Bagofanes, de commandant van Babyions citadel, gaf hij een plaats onder
zijn eigene hoofdofficieren. Zeshonderd drachmen uit den buit, gaf
hij eiken Macedonischen ruiter; tweehonderd eIken soldaat.
Niet was hij geweest uit Paleis en Tuinen, na zijn triomftocht in de
stad. Een maand slechts duurde dit verblijf in de metropool maar het
scheen hem tien maanden te hebben geduurd. Een der laatste avonden
met Hefaistion, geheel vermomd als Babyloniërs, met pruik en baard
en blauwe, franje-omzoomde mantels, lange wandelstokken in de
hand, had hij langs geheime trap het paleis verlaten om de nachtelij ke
stad te zien. Bagoas had enkele minder bekende eunuchen geboden
den Koning en den veldheer te leiden. Alexandros· wachten waren gevolgd op afstand.
Hij had gevaren over den Eufrates, oversparkeld het water met de
lichtjes der booten en bar ken en roezemoezende van al het nachtelij k
bedrijf der feestvierders, der eeuwige feestvierders tusschen bloemen
en vruchten en wijnen. Vrouwen riepen uit hare tapijt-behangen
vaartuigen hen beiden toe en zij her kenden velen der aanzienlij ke
vrouwen, die ten paleize waren genood geweest. Zij waren doorgedrongen in eethuizen en taveernen, bordeelen en kroegen en beiden
bekenden zij elkander, dat zij nooit gezien, nooit vermoed hadden
het verbijsterende leven, dat ·s nachts ruischte en raasde tusschen
de schaduwen der eeuwoude, immense muren en monumenten,
tempels en torens. Dit was alleen te Babylon: dit was niet te Athene,
te Sparta, te Sardes, Sidon of Tyros; ook niet te Memfis en, als men
zeide, ook niet te Karthago: dit was alleen te Babylon. De zinnen
vierden haar brutaalsten hoogtijd, gewend aan deze wellusten, zoodat
de nieuwe zon er niet de minste sporen van zag maar slechts de
frissche bedrijvigheid der nieuwe morgenstad, de naarstigheid harer

lSltANDER

5I I

kooplieden het gedraaf der beladen kameelen, al het morgenrumoer
van den nieuwen dag.
Een cyniesch ironische glimlach heerschte over het schaamteloos
nachtfestijn, waar de standen zich mengelden, slaven met vrije vrouwen, in de breedere straten langs de rivier, in de nauwere tusschenstraten, in de kronkelige sloppen der volkswijken, in al het lichtgespar keI over goud kabbelig water en ros glinsterend strateplaveisel
of in de op-een gep'akte schaduwen onder de kolossale, sombere
stutgewelven der Hangende Tuinen, waar, in de breede pijlers, niet
zelden kamers waren uitgehouwen: daar wachtte koppelaarster of
lichtekooi, dief of moordenaar, voor de nacht te huren tot somber
bedrijf.
Alexandros, in deze ironie en schaterlach van de sterke, zich uitlevende, nooit uitgeputte, overstelpende gigante-stad, zag zijne
soldaten, Macedoniërs en andere Grieken, veteranen en jongste
recruten; dronken slingerden zij, armen in elkander geschakeld,
over de kaden, omwrongen in de bar ken de vrouwen, zwolgen in de
eethuizen de ongewone, hen braken doende spijzen en giftig gekruide
wijnen, die hun de bloedgolven ophitsten in de jagende aderen;
kinderen, niet onwetender des verderfs dan wie hunne ouders waren,
sleepten hen mede, hen lokkende naar onbekende, niet dadelijk
van straat zichtbare geneugten en zonden.
Uit half toegegordijnde, rijke draagstoelen gloeiden hunne beschonken, lichtschamp pakkende zweettronies uit blanke, bejuweelde vrouwenarmen. En over al dit joelende, felle, schrille,
schreeuwende jagen brandden de ros walmende toortsen der kadeluchters, gloeiden de vuuroode lantarenen aan hoeken der straten,
spatterden de flakkerende lampen haar gele vlammen binnen in de
opene huizen, waar nauwlijks gordijnen, open geweken, afsloten de
de staage orgie.
Toen zeide Alexandros:
- Keeren wij terug, Hefaistion. Het is goed dat wij over drie
dagen vertrekken.
De Macedoniërs vertrokken uit Babylon. Geen dadelijke krijgsverrichtingen waren van noode. Dareios, verpletterd zijn leger, bleef
verre, binnen Ekbátana's muren. Vermoedelijk, meenden deVrienden,
zoû, zoo Alexandros niet tot de uiterste grenzen Azië wilde doordringen, de verdere veldtocht niet meer be-oogen dan bevestiging
des gezags over de Barbarenvolkeren, maar tallooze deze, gelegerd
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om de immense, ~iatische woestijn. Het keger kampeerde
die herfstmaanden in de prachtige landouwen van Satrapene. Het
was of Alexandros gevoelde, dat deze landelij kheid nieuwe kracht
zoû geven zijn uitgefeeste troepen. Hij schreef militaire wedstrijden
uit. Hij won er ûch aller harten mede: zoo vaak deed een enkele daad,
een enkel woord hem in één dag terug winnen wat hij durende maanden
in veler harten verloren had. Hij benoemde de arbiters. Negen der
overwinnaars zouden het bevel over duizend soldaten krijgen; de
chiliarchen zouden ûj heeten. Het waren dagen, onder een stralende
herfstzon, van edele spel en sport; dagen, waarin het niet scheen, dat
Perzië, dat Azië iets van hare stille venijnen had ingedropt in dezer
Hellenen bloed en Ûel.
Als met een vernieuwd leger trok Alexandros naar Suza. In prachtige vorm waren falanxen en ruiterijen uitgegaan, toen de zoon van
Abulites, satraap van Suûana, met vele Perzen Alexandros te gemoet
kwam, hem eere doende. Aan den boord van den Choaspes, de heilige
rivier, wier water slechts Perûë's Koningen dripken, reed Abulites
zelve met veel praal Alexandros te moet. Hij voerde als geschenken
mede tal van snelbeenige dromedarissen en twaalf olifanten uit Indië
en die Dareios voor ûjn leger den Indischen potentaten bevolen had
te zenden: nu vielen ûj in handen dES overwinnaars. En Abulites, met
velerlei plichtpleging, schonk Alexandros het water van den Choaspes in: sedert werd het, gekookt, in gouden amforen verzegeld, mede
gevoerd en was het des Konings tafelwater.
De Vrienden lachten er om, zeggende, dat Alexandros meer wijn
dronk dan water, zelfs koninklijk water; Alexandros, fronsende, deed
of hij niet had gehoord. Dien avond, in Suza, in het zelfde paleis, dat
Xerxes anderhalve eeuw geleden bewoond had, in Xerxes' eigen vertrekken, was hij somber te moede. Hij had boodschappers gezonden
naar Macedonië om Olympias en Antipatros te melden de inname van
Suza - zonder slag of stoot; naar Babylon ook, om de vorstelijke
Vrouwen, daar achter gebleven, te verzoeken naar Suza over te komen
opdat de dubbele bruiloft zoû worden gevierd.
Eigenlijk was - al toefde Dareios in Ekbàtana - de oorlog gedaan.
Was de overwinning behaald, de zege Alexandros van Zeus' hand toegevlogen. Waarom was het, dat hij toch ontevreden was? Om deze
vreemde rust, deze vreemde vrede, deze zonderlinge wording der
dingen, wier gebeuren hij zich zoo anders had voorgesteld,wellicht
met meer krijg nog en bloedigen veldslag? Toen, plotseling - na de
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boodschappers te hebben gezonden, de regeeringszaken te hebben afgedaan - eén oogenblik alleen, voor middagrust, in Xerxes' sierlijke,
goudglazurige Uilen, gevoelde hij het, de hand aan zijn hoofd. Hij
miste iets. Een vreemde wellust, een vreemd genot voor 7;ijn te verkalmde zel)uwen.... Zoo was over Olympias, v06r hare Bacchische
vervoeringen, ook vaak, heugde hij zich, de sombere drang der behoefte ûch te bezwijmelen gekomen.
Hij sloeg het bronzen, geluid7;Ware bekken. Bagoas verscheen op
den drempel. Hoe deze vreemde stilte in deze groote, goudtintige
Uilen Alexandros bedrukte •••• Hier was het geweest, dat Xerxes eenmaal bedacht had met den stroom zijner volkeren Hellas te overstr0omen, zee-engten door en splijtende bergen. Hier was het, dat thans
Alexandros, wraak hebbende genomen, neêr Uit, in het gewaad van
een Perûschen heerscher, de bruinblonde baard, dien hij groeien
liet, om zijne nog zoo jeugdig gelijnde wangen en kin. Helle spiegelingen der wandvakken vingen het winterlicht van buiten, uit koel doorbriesd azuur vallende tusschen de regelmatig gebeurde blader kronen
der palmstammen van den palmentuin. Tusschen de van koloriet en
email klaterende dorpelwachteren, heldenfiguren, gewiekt en kolossaal, verscheen de eunuch, de slanke, vrouwelijk teêre figuur, met de
donkere lokken om het geheimûnnig schoone sfinxegelaat.
Hij wachtte en zweeg, roerloos. Toen zeide eindelijk Alexandros:
- Bagoas ••••
- Machtige Koning ••••
- Trek die gordijnen toe •••• Het licht is fel. ••• en mijn hoofd is moê.
De eunuch gehoor7;aamde. Langzamerhand, meer en meer met ieder
gordijn, dempte het dagelicht in Xerxes' 7;aal. Toen 7;eide Alexandros:
- Kom hier....
De eunuch naderde en, geknield, boog ter aarde.
- Sedert langen tijd gaf ik u geen gehoor, zeide Alexandros. Een
maand lang, al den tijd, dat wij in de landouwen van Satrapene de militaire wedstrijden vierden ••••
De eunuch zweeg.
- Ik was er matig, zeide Alexandros; ten voorbeeld den veldheeren
en den soldaten. Ik voelde er mij ook gezond en krachtig. Ik weet niet
wat het is, hier: ik voel mij moê. Er ontbreekt mij iets ••••
Hij stond op; het scheen, dat hij streed. De eunuch, nog geknield,
boog wachtende het hoofd slechts in zijne richting, waar hij liep, door
de gedempte, goud schemerige ruimte der uaal.
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- Wat zegt ge? voegde hem barsch toe Alexandros.
- Niets, Heer: ik wacht uw bevelen .•••
Alexandros zweeg weêr; hij streed, in zich. Zwijgende liep hij op en
neêr, op en neêr. Het lange, gele gewaad, dat hij droeg, scheen zich
naar zijne ledematen te hebben gevoegd: het kleedde hem in de nauw
omtrekkende plooien. Het scheen of hij grooter en slanker geworden
was. De korte baard misstond hem niet, ook niet het iets langere,
bruin krullende haar. Een schitterende zegelring van geel diamant
flitste aan zijn vinger. Er was iets van goudbeslag aan zijn sandalen.
Toen, plotseling, scheen hij in zich te bezwijken.
- Meng mij den wijn, beval hij kort.
Hij viel neêr in de gouden kussens des rustbeds. Het was alles geel
en goud; het flitste en schitterde alles met gulden tinten, gulden
schamp en schakeering. Het was zoo hel, dat het hem pijn deed in het
hoofd, zelfs in deze getemperde maar gele doorschijnselen van den
dag buiten. Hij wenschte zich doffer te voelen, rustiger in zijne nog
onbevredigde lichaamsbegeerte.
Bagoas was gegaan om zijn bevel uit te voeren .••• Alexandros wachtte .... Was niet de oorlog gedaan? Zouden zij in Macedonië niet juichen? Zoû Sisygambis niet bewerken, dat Dareios zich bereid tot verzoening verklaarde? "Laat hem heerschen, niet mèt u: onder u ......
had zij zelve gezegd. Hij huwde, en Hefaistion met hem, eene van
Dareios' dochteren, prinses der Achaimeniden .... Wat was er nog
meer? Wat méer zoû er nog kunnen zijn? Zoû hij na den bruiloft ....
terug gaan, eindelijk, naar Macedonië? Zoû het leger terug gaan,
zouden de veteranen, die zoo smachten naar huis .... Terug? Waarom
terug? Wás Dareios te verzoenen of verzamelde hij nieuwe legers?
Al die wijde, om de woestijn gelegene Barbarenlanden, zij werden geregeerd door Perzische satrapen, aanhangeren van Dareios en geén
onderwerping hadden zij hem, Alexandros, geboden. Het waren allen
vijanden, daar ginds, in dien wijden Oostelijken halfcirkel, die Zich
breidde vóor Indië en voor den Oceaan .... De Oceaan! 0, Indië te veroveren en den Oceaan te omvatten in zijn gebied! Tot de Poorten van
de Dageraad te trekken als de god Dionysos gedaan had!
De onmetelij ke Eerzucht met den Hoogmoed groeide in hem.
Neen, nog zoû hij niet terug gaan. Zouden zijn Macedoniërs niêt
terug gaan .... Was hij niet, in steê van enkel Koning van Macedonië,
Koning van Azië en moest hij zijn gezag niet bevesten?
Alles liep hem mede, met de goddelijke gunsten zijns vaders Zeus,
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bedacht hij, trotsch glimlachende •••• Hij streek zich over het hoofd.
Wat gevoelde hij toch, wat miste hij? Niets •••• dan dat hij in een
maand van militaire spelen ••• niet gedronken had ••••
Eén oogenblik, vaag als een dadelijk verijlende zweeming, bedacht
hij, dat wellicht ••.•
De achterdocht, dat deze drank venijn zoû zijn, verijlde dadelijk ••••
Had hij niet Sisygambis wel eens, in de gesprekken vol vertrouwen,
gevraagd naar de Perzische dranken, die veel de Perzische prinsen en
satrapen dronken .... Sisygambis, zij had hem gezegd, dat zij allen veel
dronken, steeds, hare broeders, neven, zonen .... De Perzen dronken
veel, zware wijnen, sterk gekruid .... Toen had zij geglimlacht, toegeeflijk. Het was een dier dingen, die toekwam den mannen.
Alexandros gevoelde zich ziek. Hij leunde in de kussens toen Bagoas
binnen trad, met drie dienslaven. Zij droegen een vergulde tafel,
mengvat, verzegelde amfoor, gouden kan en drinkschaal: hij zelve
droeg de kleine, gouden kistjes, waarin de kruiden.
De slaven verdwenen. Alexandros beminde Bagoas zelven te zien
mengen en kruiden den wijn. Bagoas proefde den wijn dan voor.
Het duurde lang eer bereid was de wijn. Zich bedwingende, wachtte Alexandros vol ongedulq. Eindelijk bood Bagoas, geknield, in
beide handen den schaal. Gretig snoof Alexandros den zeer doordringenden geur op. Hij kon niet zeggen wat die geur geleek: het was als
van vrouwen en bloemen, maar onbekende beiden, uit droomen ....
Toen greep zijn hand den beker en dronk hij lang, gretig den schaal,
die diep was, in eenen uit. Zijn andere hand rustte trillende over het
gebogen hoofd van Bagoas.
- Meer! beval hij, sidderende terug gevend den schaal. En dans!
Dáns, zeg ik!

VI.
Winterstad maar meer paleis bij paleis dan stad was Suza: niets dan
rezidentie der Achaimeniden; citadel, kazernen, arsenalen, magazijnen
en deze allen ommuurd rondom de uitgebreide koningspaleizen in
palmenparken. Was het paleis in den loop der eeuwen te klein geworden, dan was in zelfden bont kleurigen, slank zuiligen stijl, een tweede
paleis aan het eerste toe gevoegd, zonder dat der architecturale verhoudingen schade werd aangedaan: terrassen, zalen, hoven waren gevoegd geworden aan terrassen, zalen, hoven; sierlijk verdubbelde
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zich het eerste paleis, meestal verdiepingloos, schoon op esplanade
verheven; een nieuwe rij vertrekken, voor den vorst, zijn harem,
eunuchen, slaven, voegde zich ter achteren of ter zijde der eerste rij.
Het bonte glazuur over het baksteen - blauwen wit, geel en bruin,
rood en blauw, wit en zwart - de tegels der mozaïeken: pametten,
rozetten, geschaarde lotoskelken en- bladen; de sierlijke, decoratief
meet kunstige randen en friezen der borstweringen en terrastrappen
en gevelvakken gaf aan deze bouwtrant een helder, kleurig, verblijdend aanzien, dat alleen temperden de groene schemeringen, die schaduwig zonken van uit de breede pluimenbossen der hooge palmboomen af. Hoe geheel anders was deze architectuur dan wat Alexandros
te Babylon had gezien; de plompe, zware, reuzige, onverwrikbaar
blokkige bouwkunst der Assyrische en Babylonische meesters. In
Suza, integendeel, schenen deze koningspaleizen als geblazen de
lucht in, ook al waren Assyrische, Babylonische motieven gevolgd.
Nauwlijks was het bevroedbaar, dat deze sierlijke luchtigheden reeds
om de heerschersdroomen van Xerxes hadden uitgestaan, velen harer
nog vroeger waren opgericht op bevel van Dareios, zoon van Hystaspes.
Op zoo antieken maar weligen grond schenen de eeuwen te zijn
ontbloeid snel als jaren. Alexandros, zeer gevoelig voor indrukken der
dingen der Oudheid, doorschreed dezer dagen deze paleizen in verstomde bewondering. De vorstelijke Vrouwen waren gekomen, de
toebereidselen tot den dubbelen bruiloft werden gemaakt ••••
Hoe prachtig waren deze breede friezen, met griffioenen, met 100pende leeuwen, met loopende boogschutteren en speerdrageren kolossaal, allen gla~lld van het koloriet des glazuurs, onvergankelij k schijnend. Hoog onder de gebeeldhouwde, cederen zolderingen gingen de
breede randen met het telkens herhaald motief der koninklij ke dieren:
symbolen der koninklijke oppermacht. Ivoorwit de muil-gesperde
leeuwekoppen, de lijven en pooten; sinopelgroen en lazuurblauw de in
reliëf uitstekende schoften; het goud aan oogen, staartepunten, pootknobbels. Bonter de griffioenen met koningshoofden, veel en felkleuriger hunne wieken, kolossaal de musculaturen aan armen en kuiten.
Jachttafereelen en gewijde ceremoniën in steeds het zelfde schittere,
glazurige mozaïek. Nauwlijks hadden de vijftigduizend talenten
gouds - opgezamelde schat der Achaimeniden, Alexandros door
Abulites geboden in onderwerping - hem zoo be-indrukt als deze
rij k kleurige weeldezalen, die hij met Hefaistion door schreed. Hon-
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derd ~uilenschraagden vaak een ~l, troon- of audiëntie-~: de ~uilen
streefden van klokvormige ba~ementen omhoog, de gecanneleerde
~uileschachten waren als slankste palmboomstammen, de kapiteelen
verhieven de dubbele stieretorsen, tusschen welke de gebeeldhouwde
dwarsbalken lagen, terwijl de machtige stierekoppen steunden de
immense architraven, waarop de vlakke, wijde ~oldering breidde
met weelderigste maar statigst monotone motieven in gebeeldhouwd
cederhout. Alexandros, het hoofd in den nek, staarde er heen.
- Wij, Hellenen, hebben on~e onvergelijkbare tempels, moest Hefaistion Alexandros herinneren. Wij hebben te Athene het Parthenon,
het Olympeion, het Theseion •••• En wat ~ijn de~e kleurweelderige
friesfiguren bij de beelden van Feidias, van Praxiteles en van omen
Lysippos nu!
Alexandros heugde het zich. Maar dit Aûatische, waarom wist hij
niet, sprak tot ~jn ziel en overstelpte hem, als met gehe=innige oerinvloeden ••••
De dubbele bruiloft werd in de onmetelijke audiëo.tie-~ gevierd.
De koninklijke tafel, waar de koninklijke bruidegom aanlag, de
bruid aamat, terwijl ~ij bediend werden door hunne hoogste verwanten, strekte ~ich ten troon ge~t onder den beroemden, gouden
wingerd, die ~jne ranken als een prieel vervlocht boven hunne hoofden, terwijl de amethysten druivetrossen hingen tusschen de gouden
bladeren. Geheel in Perziesch koningsgewaad lag Alexandros op het
rustbed en Oxathres, Dareios' broeder, uit Sidon gekomen, diende
hem het bruilofstgerecht en schonk hem den heiligen wijn. De jonge
Stateira ~at over hem, op een verheven, smallen troon, de voetjes ter
treê: ook haar dienden hare Per~ische neven, eertijds bij Issos in Macedonische gevangenschap gevallen.
Hefaistion, over Alexandros' banketgetroonte, lag eveneens ten
rustbed: Drypetis zat hem ter ~jde. De gouden bladeren van den
gouden plataanboom, beroemd als de wingerd en eeuwe-oud, overschaduwden hen. Sisygambis en de kleine Ochos, haar ter ~jde,troon
den met veel eere in het midden der zaal.
Het was een glorie van vreemde prachten, stijf in het ceremonieel
der hofzede geklampt. Als in een droom staarde Alexandros ~ijn
bruid toe. Hij wist, dat ~j ~eer gelukkig was omdat ~ij hem lief had
maar het scheen, dat ~ij niet leefde. Hiëratiesch zat ~ij, at uit den gouden schotel, nipte uit den gouden schaal, met hare automatische hofgebaren. Alexandros bewonderde haar ~eer, dat ~ij ~ÓO ~ekerlijk wist
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hoe zij dit alles doen moest, de dochter der Achaimeniden. Haar zeer
geblanket abrikoze-gezichtje met de violet omzweemde oogen en rood
gelakte lipjes was als dat van een godin-en-koninginne-idool en
Alexandros vond haar zéer schoon. Haar bruidskroon straalde om
haar kopje wijd uit als een groote zon en aan iederen straal hingen de
juweelen bloempjes en sterretjes te bengelen. Hare lange oorhangeren
vielen tot haar rank gazellehalsje en Qntvloeiden er telkens den geurdrop. Heur nauw omsluitend sloopgewaad was als een huls van enkel
juweelen rozetten, nauw zichtbaar de stof; de lange, vlam kleurige
mantel sleepte van haar schoudertjes als uit goud gesmeed heur troon
af. Hare kindervoetjes staken in muiltjes wellicht uit robijn geslepen
en hare strakke vingertjes, die den te grooten drinkschaal hieven aan
hare lippen, kon zij niet buigen om het hen omringelend geste~t.
Te harer andere zijde troonde het zusje als zij. Alexandros, liggende
geleund op zijn bedde, zag den grooten Hefaistion liggen als hij en
glimlachte. De Medische harpen zongen steeds de zelfde hymne.
Er was nauwlijks gesprek onder de duizend gasten: eindeloos duurde deze ceremonie des maats nadat eindeloos hadden geduurd, dien
geheelen dag, reiniging, wijding, zalving en huwing. De Koning rees
op: Sisygambis geleidde Stateira den troon af; Alexandros volgde,
zeer omstuwd. Hij zag zijne vrouwen Koningin - een kind, het
kind van Stateira, de doode! - door hare grootmoeder weg geleid
worden ten bruidsvertrek. Geheel deze praal en statie, die muziek en
dit zwijgen, deze ongelooflijkheid, dat hij Dareios' dochter gehuwd
had en Hefaistion Dareios' dochter, kwam hem als de droom van een
droom voor en hij glimlachte maar niet wetende of hij tevreden was
en goed had gedaan.

VII.
Hefaistion, wachtende bruidegom, tusschen zijne officieren en
schildknapen, zag Drypetis tot hem geleid worden met gouden
laOlpen en harpenmuziek; ontdaan van hare sieraden en bruidsgewaad, omhulden haar de gouden sluieren en Sisygambis voerde haar
bij de hand: Magiërs, vorstelijke verwanten, aanzienlijke vrouwen
stuwden tot gevolg samen, dat, na eerst Stateira tot Alexandros te
hebben gevoerd, nu het zusje tot diens veldheer en boezemvriend
voerde.
Hefaistion, zeer ontdaan, ontving zijne vrouw uit de handen van

ISKANDER

519

Sisygambis. Toen zij allen gegaan waren en hij zag haar met zich
alleen, was hij verlegen; hij had nauwlijks enkele woorden met haar
gewisseld, al die jaren, die zij gevangen was en in welke zij van een
kindje tot een jonkvrouw was opgebloeid.
Uit hare sluiers getreden, zag hij haar staan, glimlachend, in het
midden der kamer, waar de geurige luchter brandde. Het witte byssos, dat haar ornamendoos viel van de schoudertjes, kleedde haar tot
een andere vrouw, die hij bijna niet herkende.
- Drypetis, zeide de groote Hefaistion en reikte de handen.
Reikende de handen hem, naderde zij, zoetjes gehoorzaam. Het was
de eerste maal, dat hij haar raakte en roerde. Zoo onverschrokken hij
in den veldslag was, zoo verlegen was hij nu: hij was blijde, dat zij
niet verlegen was.
- Hefaistion, zeide het kind-bruidje lief.
Toen, verwonderd omdat hij maar blikte en lachte, zeide zij:
- De plechtigheid is gedaan. Het was een mooie dag van praal en
gloed. Wij zijn nu alleen.
- Wat is zij een kind en mooi, mooi, da<:ht Hefaistion.
Hare handjes in zijn handen, keek zij om zich rond.
- Dit is mijn kamer, zeide zij.
Zij bevrijdde uit de zijne hare handjes plots en liep naar een laag
kastje; het stond op vergulde leeuwepootjes, als een koffertje van verguld, op een mooi Babyloniesch tapijtje.
- Mijn kastje! Mijn kastje! riep zij verrukt en sloeg in de handjes.
En opende de deurtjes, met lotosgebloemt gebeeldhouwd.
- Grootmoeder heeft het mij toch gegeven! Kijk,er staan mijn balsemf1eschjes in!
Zij gorgelde een blij lachje en toonde hem de slanke, onyxen fleschJes.
- Ruik eens! zeide zij en hield hem een fiooltje ter neus toe. Dat
hebben Arabische vrouwen gemengd!
Lachend zag zij hem aan of hem de geur wel behaagde, die drong
door uit het gesloten fleschje. Uit het kastje wolkte hem de vreemde
bezwijme1ing toe.
Op eens rilde zij met de schoudertjes.
- Het is koud, zeide zij. Het is winter .Het sneeuwt, ja het sneeuwt:
kijk maar •.••
Zij trok hem in eens naar het raam, dat een zware voorhang sloot.
- Kijk, zeide zij en toonde door een kier met haar vingertje.
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Hij zag in het nachtwazige palmenparh: er dwarrelden enkele
vlokken van sneeuw.
- Het is koud, herhaalde zij, rillende de schouders en zij trok de
byssosplooien om zich.
Hij omsloot haar warmende in zijn armen. Zij streefde even tegen
zijn kracht en duldde hem toen. Hij zette zich, nam haar op zijn knie.
- Drypetis, stamelde hij ontroerd en dom.
- Wij hebben Stateira tot Iskander gevoerd, babbelde zij. Grootmoeder heeft haar van de bruidskroon ontdaan. Ik van de gesp op
haar borst. Zij was mooi, Stateira in bruidspronk!
- Niet mooier dan gij, Drypetis, wist Hefaistion ten leste te zeggen.
- Zij was mooier, herhaalde zij, zeer beslist. Zij droeg de koninginne-bruidskroon ••.• Zij is nu Koningin.
Hare stem was even weemoedig. Zij legde haar gezichtje tegen zijn
wang en schrikte van zijn korten baard, dien hij, als Alexandros,
groeien liet. Toen lachte zij na en zeide:
- Maakt ge mij ook eens Koningin? Wordt ge niet Koning? Ge
moet ook Koning worden, als lskander •.•.
- .••. 0, prinses der Achaimeniden! dacht Hefaistion in een glimlach.
Toen, zonder overgang, zij:
- Ik heb dadelijk zoo veel van je gehouden•••. Bij Issos, toen ge
binnen traadt, dien eersten morgen, in onze tent. Weet je waarom ik
dadelij k zooveel van je hieldt? Omdat je zulke groote, mooie, blauwe
oogen hebt! Wat heb je groote oogen! Ik heb dadelijk van je gehouden
om je oogen. Omdat ze zoo groot zijn. En zoo mooi!
Zij had de handjes op zijn breede schouders gelegd als nam zij
bezit en keek hem bewonderend blijde aan.
- Stateira beminde Iskander ook dadelijk. Ik heb haar beloofd,
niet te vertellen waarom zij Iskander dadelijk beminde •••• Wij zeggen
"Iskander" omdat Ochos "Iskander" zegt. Het klinkt ons Perziesch, Iskander•.•• Stateira heeft mij ook beloofd Iskander niet te vertellen waarom ik, 0 Hefaistion, dadelijk zoo veel van je hield. Maar ik
heb het haar wel verteld .••• en morgen zal ik je toch vertellen waarom
Stateira••.• zoo veel van Iskander hield ..•• We spraken er á1tijd over •.••
Zij fluisterde hem aan zijn oor, heel geheimzinnig:
- Ik jou om je oogen. En omdat je zoó groot bent. Zoó mooi ...•
OI1%e mannen zijn ook groot. Maar •..•
Zij glimlachte, ondeugend, als om een geheime gedachte. Toen,
meêlijdend:
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- Heb je het koud?
- Ja •••• neen, zeide hij, rillende zijn groote leden.
- Ik zal je nu warmen, zeide zij en poogde hem in hare omhelzing
te omvatten. Maar je bent zoo breed. Ik kan niet •••• Ach, ach, ach!!
Zij klaagde op eens allersmartelij kst.
- Wat is er, Drypetis? riep hij, geschrikt.
Groote snik schokte haar teêre lijfje.
- De oude Magiër ••••!! riep zij smartelij k.
- Wat is er, wat is er, Drypetis? herhaalde hij.
- •••• Heeft ons voorspeld •••• ons •••• Stateira en Inij •••• dat wij jong••••
heel jong•••• héél jong•••• en jij ook!. ••• zullen stèrven!!

XII.
Bepaald was het optrekken met Alexandros van een deel des Macedonischen legers, den Pastitigris over, het land der Uxiërs en verder
Perzië binnen, waar de satrapen zich verklaard hadden voor Dareios.
De veteranen waren zeer ontevreden: velen werd ook verlof naar huis
toe gestaan en Alexandros was vol zorg.
Hij wilde vergeten; hij wilde den wijn en den bezwijmelenden dans;
hij beukte de gong, Bagoas verscheen.
- Meng Inij •••• begon hij.
Achter den eunuch gluurde uit het spiedend poppegelaatje van den
knaap Ochos.
- De kleine prins, waarschuwde de eunuch. Te vergeefs weêrhield
ik hem, Koning ••••
De overspanning zonk in Alexandros; hij wenkte toestemmend; het
kind stortte krijtende binnen.
- Gaat ge morgen weg, Iskander? riep de knaap verwijtend. En wij
blijven hier? Ge vergeet Inij hee1emaal!!
En hij barstte in snikken uit. Zijn kinderleed was Alexandros een
afleiding. Hij nam hem, naast zich, ter rustbank, teederlij k in zijn arm.
- Wij gaan, zeide Alexandros vol weemoed. Het is de oorlog,
knaap. Eenmaal zult gij ook een krijger zijn en een veldheer worden,
Inijn prins der Achaimeniden ••••
- Uw veldheer?
- Zeker.Weldra zult ge naar het knapenkamp gaan,hierte Suza,met
andere edele, Perzische knapen. En van de vrouwen en eunuchen weg.
- Ben ik zoo groot al?
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Hij vleide, zijn handje kinderlijk om Alexandros' baard.
- Ge groeit. Dan zal de eunuch u niet meer het kruintje scheren
en de slavin u niet meer de brauwtjes schilderen. Dan zult ge geen
kind meer zijn maar een sterke knaap worden, paard rijden, spies
werpen en uw geliefde Perzische kling hanteeren.
- Ja. Als gij terug komt?
- Voor ik terug kom. Spoedig.
- Niet voordat ge mij het verhaal verteld hebt??
- Welk verhaal, mijn kind?
- Dat ge rpij beloofdet, in Babylon, toen ge den vlinder weigerdet
en grootmoeder mij berisptet....?
- Ik weet geen verhaal, mijn prinsje. Doe mij zelf een verhaal als
gij zoo mooi kunt.
- Ik u? Ik zá1 het. Wil ik u vertellen van Yama, den koning der
eerste menschheid, die negenhonderd jaat leefde? Neen, ik zal u liever
na vertellen wat gij mij reeds verteldet.
- Wat vertelde ik u?
- Van uw paard. Vertel ik het u weêr, zoo als ge wel eens mij zeidet
te doen als ge mij verteld hadt?
- Ja, vertel mij van mijn paard.
- Alles weet ik nog. Het was Filonikos van Thessalië, die bracht te
Pella, aan uw pleegvader Filippos, het onstuimige paard ....
Alexandros glimlachte bij de herinnering.
- En toen? vroeg hij, belangvol of de knaap het verhaal nog wist.
- Filippos beval het paard weg te voeren omdat het zich niet bestijgen liet: het steigerde zoodra de stalknechten naderden. En toen
zeidet gij ....
- Hoeveel kostte het paard? viel Alexandros in de rede.
- Drie talenten .. En toen zeidet ge ....
Alexandros lachte.
- Dertien talenten! verbeterde hij den vertellenden knaap. Drie talenten voor Bukefalos!!
- Ja, dertien talenten. En toen zeidet gij: hoe jammer, dat mijn,
vader een paard niet wenscht, dat met geduld en voorzorg te berijden
ware. Gij zeidet het drie malen .... Dat met geduld en voorzorg te
berijden ware.
- En mijn vader hoorde mij ....
- En hij vroeg u: "jonge man, weet gij dan beter dan mijn beste
ruiters een onstuimig paard te bestijgen?"
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- Zoo zeide hij mij. En ik zeide toen •.••
- Van ja. En dat gij beter dan njn beste ruiters wist een onstuimig
paard te bestijgen. Maar toen vroeg u Filippos •••• Wat vroeg hij ook
weêr••••?
- "Wat zult gij voor boete betalen•••• " zeide Alexandros voor.
- 0 ja. "Wat zult gij voor boete betalen•••• zoo het paard ook u af
werpt?" En toen antwoorddet gij: "drie talenten."
- Dèrtien talenten! lachte Alexandros vermaakt.
- Ja, dat meen ik: "dertien talenten." En toen ••••
- Toen ••••?
- Toen naamt gij het paard de teugels en wenddet het den kop
naar de zon. Dat het zijn schaduw niet %élg•.••
- Want het werd schichtig njn schaduw te nen ••••
- Ja, het werd schichtig njn schaduw te nen ..•.
- Te zien dánsen onstuimig voor zich als het zelve onstuimig nch
roerde.
- Ja•••• als het zelve onstuimig zich roerde. En het snoof nog toornig en het brieschte en het kromde en schudde de schoften •••• Vertel ik
het goed, Iskander?
- Ga door ••••
- Tot gij het streeldet en toe spraakt.
Het kind, in Alexandros' arm, vlijde nch tegen hem.
- Toen spreiddet gij uw mantel over den grond en sprongt op en
hieldt de teugels hoog zonder het paard te slaan of te sporen. En toen
draafde en galoppeerde het paard. En toen spoordet gij het met de
hielen en hadt Bukefalos overmeesterd. En uw pleegvader, ik meen
Filippos, omhelsde u en zeide: "Zoon, zoek u een ander koninkrijk:
Macedonië is u te klein." Heb ik het verhaal goed verteld? Ik wist nog
alles.
Ontroerd drukte Alexandros het kind tegen zich aan.
- Zoete knaap, dacht hij. Zult ge mij niet eenmaal haten als gij bewust u wordt welk koninkrij k mij het woord van Fillippos voorspelde 1
- Vertelt ge nu mij een ànder verhaal? vroeg het kind en streelde
Alexandros den baard.
- Wenscht ge zoo mijn verhalen, prinsje? Maar zij klinken àllen
met den zelfden klank ••••
- Neen, neen. Ge beloofdet mij het verhaal van het wagenjuk en
den onontknoopbaren knoop ••••
- Vertelde ik het u dan nooit?
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- Neen, nooit ••••
- Kom, dan vertel ik het nu. Het was te Gordion, in Frygië, waar
de antieke wagen bewaard wordt van Gordios, Frygië's eersten
koning. Gordios was eerst landbouwer maar hij bezat twee spannen
buffels, eén voor ~jn ploeg en éen voor ~jn wagen. Eens, dat hij
ploegde, zette een adelaar zich midden op het juk van ~jn ploeg•.••
- Dat was een voorteeken!!
- Een voorteeken, ongetwijfeld. Een meisje uit Telmessos, wie als
allen Telmessers de gave van waarzeggen was gegeven, vulde haar
kruik aan de bron toen Gordios met ~jn ploeg voorbij kwam. Hij
vroeg haar wat het teeken beduidde. Zij zeide hem, dat hij koning zoû
worden maar niet verzuimen moest aan Zeus te offeren. Hij wist niet
hoe en zij ging met hem mede om met hem het offer te brengen:
beiden zaten zij nu in den wagen met het andere buffelgespan en reden
Zeus' tempel toe. Toen ontmoetten hen de Frygiërs, wie het Orakel
gemaand had tot Koning te kiezen den eerste, dien zij ontmoeten
zouden in een wagen met buffelgespan. En kozen zij Gordios tot
koning.
- Is dat werkelijk gebeurd??
- Dat is werkelijk gebeurd, Gordios huwde het meisje, ~j werd
~jn koningin. En hij stichtte de stad Gordion! En hing daar in den
Zeus-tempel als offerande ~jn boerenwagen op: disselboom en wagenjuk waren aan elkander bevestigd met, om een stang, een lederen
riem, zoo ingewikkeld doorslingerd, dat niemand den knoop kon ontwarren; niet waren de uiteinden ~chtbaar.Weet ge, zoo een onontwarbaren knoop wist ook Odysseus te maken om de kist, waarin hij bewaarde de kostbare geschenken der Faiakiërs: dien knoop had hem de
tooveresse Kir ke geleerd ••••
- Vertel nu van 11: gij ontwardet den knoop?

- Ja....
- Vertel dan, Iskander; gij hieuwt den knoop door met uw
zwaard??
- Neen ....
- Hoe dan?
- Ik sloeg den stang door midden, die het ju~ aan den boom bevestte: toen viel de onontwarbare knoop van den lederen rieminmi;n
handen van zelve uit een ••••
- Slim waart ge als Odysseus, Iskander! En wat voorspelde u dit
gunstige teeken??
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- Niets, mijn kind, weerde Alexandros plotseling af.
- Zèg het mij! dwong de knaap, grijpend de handen van den
Koning van Azië, wien het Orakel van Gordion zijne heerschappij had
voorspeld.
Maar Alexandros rees op. Toen door drong de knaap, zeide hij:
- Eéns zult gij het weten ••.• en mij haten daarom, 0 prins der
Achaimeniden •.••
- Waarom zoû ik u haten!
- Ga nu, uide Alexandros zacht. Geef mij uw liefkoozing, knaap,
tot afscheid, omdat ik morgen vertrek. Ga terug tot uw paedagoog en
poog, wàt gij ook hoort, !skander, dien gij bemint ••.• niet te haten.
Hij omhelsde het snikkende kind en gevoelde in zich een raadselachtig teeder gevoel.
- •••• Zelfs al ontnam hij u uw erfenis! dacht Alexandros. 0, kleine
troonprins, wièn zal ik, die u uw erfenis nam, nalaten mijn rij k van
Azië? Een zoon .... den zoon van uw zuster, 0 knaap? U zelven?l
Hij omhelsde nogmaals den knaap, die snikte of hem het kind~r
hart brak.
- Ik kom terug, troostte Alexandros en geleidde hem zelve naar de
deur. Ik zal u weêr zien •••• Ga, zoet kind, ga: vergeet nooit Iskander •.•

VII.
Dien avond bezocht Alexandros Dareios' moeder.
- Ge vertrekt, hoorde ik? zeide zij smartelijk. Op nieuw oorlog?
Strijd?l
- Ja, Moeder ••••
- Ik ontving droevigste tijding uit Sidon. Barsina doodde zich •.••
Zij zond mij uw kleinen zoon.
Hij was hevig ontdaan. Zij vertelde hem, dat eunuchen uit Sidon
haar waren komen melden hoe Barsina, zich verlaten ge-acht, met
haar dolk zich had doorstoken. Hare laatste woorden waren geweest
bevel den kleinen Herakles tot Sisygambis naar Suza te brengen.
Toen Sisygambis Alexandros' ontroering zag, vond zij dadelijk
troostende vergoêlijking.
- Ge weet, ik minde haar, zeide zij. Maar zij koesterde te groote
eerzuchten, voor zich. En voor haar zoon.
- Meent gij, Moeder? vroeg Alexandros, of hem woog een verwijt
op het hart.
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- Twijfeloos, zeide Sisygambis. Wenschte zij niet naast u, mijn
zoon, te zetelen op den Perzischen troon! Wenschte zij niet het kind
troonprins te doën uitroepen? Gij riept haar niet meer tot u maar gij
deedt goed haar eerzucht te fnuiken.
- Maar zij vertwijfelde te Sidon?
- Reeds de dood van Memnon deed haar te Babylon groote smart
aan ....
- Een nieuw leven schonk ik haar te Sidon!
- Betreurt gij haar zeér?
- Heb ik mij niet haar dood te verwijten?!
Sisygambis glimlachte hem toe met een diepen blik. Hare ringzware handen gingen streelend naar Alexandros' slapen als om zijn
zorgen weg te strijken.
- Zij beminde u •.•• Gij hebt haar geluk gegeven •••• Dankbaar was
zij u daarvoor••.• Kon het duren? Was er plaats voor haar, haar eerzucht en den knaap HerakIes .••. naast mijne kleindochter, Dareios'
dochter, de jonge Stateira? Is het niet aan hili, de Koningin, uwe
jonge vrouw, u den erfgenaam uwer wereldheerschappij te baren?
- Het is waar, Moeder.
- Ik minde Barsina maar zij deed volgens ingeving der goden. Zoo
zij leed, de laatste tijden, wie onzer, vrouwen tot leed geboren, wordt
het bespaard? Hoe ik lijd, nu gij weder ten oorlog trekt, terwijl ik verzoening hoopte met Dareios!!
- Zult gij, Moeder, doen verzorgen mijn zoon?
- Ik zal hem verzorgen doen. Koester geen vrees. 'Maar mag Barsina's zoon ooit de eerzucht zijner moeder voeden?
- Neen, Moeder, neen•.•• Toon mij het kind.
Zij wenkte hare vrouwen. Het scheen, dat zijn vulangen om het
kind te zien; was vermoed. Aanstonds trad de voedster binnen, die het
kind droeg in statie en purperdoek, een mooi, forsch kind, een jaar
oud; twee eunuchen, drie slavinnen waren om de voedster.
Alexandros nam den kleinen Herakles in zijn handen. Het kind
kraaide blijde, spartelend de ronde beentjes de lucht in.
- Hij is mooi en gezond, prees Alexandros. Mijn zoon .••.!
Toen, omdat hij Sisygambis na-ijverig ried om wie hem eenmaal de
jonge Stateira kon baren, gaf hij het knaapje der voedster terug. Het
was de eenige maal, dat hij het zien zoû. Reeds wischte in hem de heugenis aan Barsina uit. In hem verwarden zich, na zijne groote, stille
liefde voor de doode Stateira, de bekoringen dier Perzische Vrouwen,
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die zoo zeer hij steeds allen bewonderd had. Er waren de andere gevoelens, de immense hoogmoeden, in zijne heerschersziel, groeiende
overweldigend en als hij moede was van hun soms verstikkenden
drang, was er de heete smachting naar de ándere troosten, die hem
Bagoas bereidde. En tusschen beiden gevoelde hij zich soms onzegbaar ontzaglijk en geheimzinnig krank, te gelijker tijd.
Het knaapje weg gebracht, nam hij teeder afscheid van Sisygambis.
Voor hoe lang ging hij en waarheen? Hij wist het nauwlijks. Of hij
Dareios zoû zoeken, of hij Medië zoû binnen dringen, Ekbátana belegeren? Hij wist het nauwlijks. De toekomst was in dichte misten
verhuld. Toen weende zij en snikte zij en wrong zij de handen.
- Wanneer? riep zij. Wanneer zie ik u weêr!? Ik hoopte reeds zoo
innig! Mijne boodschappers naar mijn zoon kunnen nog niet terug
zijn! Ik hoopte zoo, nu dat de jonge Stateira uw Koningin is! Geleidelijk, langs goudene lijnen, scheen het te zullen worden! Is het noodig,
dat gij gaat? Ja, ge moet zelve uw gezag bevesten. Het is mij of ik u
telkens, telkens weêr verlies! Gij zijt Olympias' zoon, maar ik, ik min
u meer dan ik al mijn zonen ooit minde! Zij, die leven, zij, die stierven. Ik voel voor u, 0 Koning, het geluk en de smart van een moeder,
duizend malen, duizend malen. Na-ijverig ben ik van Olympias, dat
zij u baarde, Zoon van Zeus! Want zijn de Achaimeniden ook niet de
zonen der Zon en is mijn na-ijver te groote trots? Ik heb u lief! Ik zoû
u willen nemen in mijn moederarmen en u wiegen aan mijn verdorde
borst en u met zachte vingers streelen de van zorgen moede slapen,
het moede voorhoofd. Sterk zijn uw armen maar moê voel ik uw ziel
soms voor mij staan. Zeg mij alles: ik heb u lief. Zeg mij: welke zijn
uw zorgen? Zijn zij om uw leger, de Vrienden? Om Parmenion? Zijn
zij om Macedonië of om Azië? Ontzaglijk is wat reeds gij bereiktet!
Gij zult nog méer bereiken! 0 zoo ik u zag, de armen open, gereed
Dareios verzoenend te omarmen, terwijl ik hem tot u leidde! Is onhoopbaar dat geluk, onbereikbaar? Gaat gij? Wanneer zie ik u weêr!
Laat niet na mij telkens te melden van u! Nu mag ik u niet meer
volgen! Uit Sidon volgde ik naar Arbela: ik meende, beslissen zouden
de goden aldaar wie mijner beide zonen zoude overwinnen! Ik had
hèm beklaagd ware hij gevallen; ik had u beklaagd, ware gij gevallen:
ik had u niet overleefd, niet overleefd! Nu zullen wij vrouwen in Suza
blijven, ik, uw jonge Koningin, de kleine Drypetis, Hefaistions
vrouwke! Nauw enkele dagen her vierden wij de dubbele bruiloft!
Toen breidde zij de armen en omhelsde hem dicht tegen zich aan.
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En hield hem zoo inniglij k terwijl hare tranen vloeiden, vloeiden. En
kuste zij zijn voorhoofd en oogleden telkens. Toen slaakte zij hare
omhelzing:
- Ga! zeide zij. Ga! Mij breekt het hart! Ga dan, ga •••• als het
moet .•••
Hij ging. Hij trok zich in eigen vertrekken terug, die eens die van
Xerxes waren geweest, van Dareios later. Het doffe goud der wandvakken schemerde als vol schimmen en schijnselen der vroegere
eeuwen en jaren ..•• Stateira - niet de jeugdige, levende - schemerde
hier zeker hare zoete schim.... Barsina, de verlatene, moeder zijns
zoons, zoû straks hem te voorschijn spiegelen uit deze glanzen •..•

VIII.
- Alle voorbereidselen zijn getroffen, verzekerde hem Hefaistion
den volgenden dag. Zoo zullen wij heden Suza verlaten, den Pasitigris oversteken en het land der Uxiërs binnen gaan. Maar ik kom nog
tot u als afgezant der Koningin •••.
- Der Koningin .•••? herhaalde Alexandros, reeds in wapenrusting
omsnoerd. Het is waar, ge meent de kleine Stateira, mijn zoete kindvrouw, Hefaistion. Zij is de Koningin, Koningin van Azië, mijn prinsesje der Achaimeniden. Ik vergeet het soms. Wat wenscht zij?
- Zij weende in de armen van haar zusje, mijn vrouw, 0 Alexandros; zij weende, omdat gij gaat. En wenscht nog eenmaal afscheid
van u te nemen ••••
- Hoe zij mij allen beminnen, dacht Alexandros.
Hij zeide:
- Zij kome ....
Eunuchen openden ruischloos de deuren. Uit de voorzaal tusschen
de hoog slanke zuilen, naderde de kleine Koningin. Zij was met hare
zuster; eunuchen en slavinnen rondom haar, trad zij tot den Koning
met statie. Als steeds bewonderde Alexandros haar. Hoe zij verschijnen kon! Hoe het licht om haar viel, als een eigen glans tusschen de
zuilen, hoe sierlijk en kostelijk hare omgeving kleurde om haar heen,
hoe zij zelve als een levend en bezield kleinood schreed, neen, als een
met juweel bezette bloem aanwiegde, even weemoediglijk, naar hem
toe, op de tippen van die parelen muiltjes. Hoe haar abrikoze-gezicht je, naast dat van het zusje, reeds iets scheen verernstigd onder
het kunstvolle blanketsel, dat als dons was van fruit, hoe zij reeds
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waardiger scheen dan Drypetis, zij, zijne kleine Koningin van Azië!
Hij zeide haar het hoffelij ke en hoofsche woord, in het Perziesch. Het
klonk even wat vreemd hard tusschen zijn Grieksch gevormde lippen
maai zijn glimlach bewonderde haar. Zij knielde neêr in hofgebaar;
allen, die haar omringden, knielden. Toen, gerezen, gingen zij, met
Hefaistion en de kleine Koningin was met den Koning van Azië
alleen.
- Stateira! zeide Alexandros en richtte haar op. Hoe lieflijk schoon
zijt gij toch en hoe koninklijk steeds trots uw zoete jeugd. Nog slechts
een kind,o dochter Dareios', zijt gij de Koningin! Mijne Koningin van
Azië!
Zij glimlachte hem weemoediglijk toe. Bijna voorzichtig gingen
zijne handen haar te gemoet en ontving hij haar in zijn teedere omhelzing.
- Ge weendet? zeide hij teeder. Waarom? Meent ge, dat ik niet
weêr zal keeren? Toen ik van nacht u tot afscheid kuste, weendet gij
nauwlijks!
- Ik had mij gezegd krachtig te zijn, zeide zij eindelijk met haar
nog kinderlijk stemmetje, waarin hij hoorde den klapk van kleinen
Ochos' stem. Toen ik van morgen alleen wakker werd en buiten hoorde
het rumoer van wapenen en paarden, brak mijn kracht en weende ik
bitterlijk! Gij laat ons alleen! Wij zullen heel eenzaam zijn, Heer!
Droevigste gedachten, helaas, zullen mijn grootmoeder, mij, ons
allen, bestormen, want ge trekt ten oorlog.... tegen mijn Vader!
Zij snikte. Hij schrikte. Deze zelfde woorden, hij had ze z06 gehoord uit den mond harer aanbedene Moeder? Zij snikte nu tegen
hem aan, tegen zijn rusting, hare bejuweelde kinderhandjes over zijn
zwaar lederen schouders.
- Zoo ge hem overwint, heb erbarmen!!
- Ik zal het hebben, dochter Dareios'!
- Zoo hij u overwint, zal mijn Vader erbarmen hebben?! Ik heb u
lief, mijn Koning, ik heb u lief! Van het oogenblik, dat gij onze tent
binnen tradt als de Overwinnaar, had ik u lief al wist ik het zelve niet
dadelijk! Mijn stille vrees was zoo snel groote liefde voor u! Gij merktet mij nauwlijks op: achter onze dierbare Moeder schenen wij niet
meer dan schuchtere kinderen maar vrouw was ik en ik had u lief, ik
had u dadelijk lief! Ik weet nog de woorden, die gij zeidet: ik heb ze
altijd onthouden en als een geur in mijn hart bewaard al waren ze niet
gericht tot mij. En steeds had ik u liever en liever! Ik had u zoo lief te
~~
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Sidon en ik verlangde zoo, toen ge naar Egypte waart: Zoon van Zeus
kwaamt ge terug! Ik had u zoo lief, 0 Zoon van Zeus, dien ik aanbid!
En gij naamt mij tot vrouwen wij huwden onder den gouden wingerd met de amethysten druivetrossen en ik rustte in uw armen, op uw
borst, als een kind! Maar ik ben uw vrouwen ik heb u lief, mijn
Koning! 0 nu zal ik zóo eenzaam zijn en zoo smachten, dat ge terug
komt! Ach, waarom vergezellen wij, vrouwen, u niet! Onherbergzaam
zijn de steppen, zegt ge, en sneeuw ligt de woestijnen over maar weten
wij niet reeds van ontberingen vele!? Ach, wanneer zal ik u weêr zien,
mijn Heer?! Ach, ach, ach, nu zal ik steeds denken aan wat de oude
Magiër spelde! Dood voorspelde hij ons, vroegtijdigen dood, ons
allen, ons allen, ons allen! Zoo schrikte hij zelve van wat hij zag in de
Toekomst, dat hij ons niets verbergen kon wat hij zag! Mijn Heer en
Koning, heeft mijn zoet, jong geluk dan al uit?
Zij snikte hoog op en smeekte als om hulp. In zijne omhelzing,
tegen zijn harde wapenrok, zochten hare handjes de lucht in, als van
eene, die verdronk. Hij zeide haar zijne troostende manne-woorden.
Buiten klatterde de hoefstap der garde-ruiterij over de paleispleinen.
Der Vrienden stemmen klonken in de voorzaal.
- Vergeef mij, Heer! riep zij in plotsen schrik. Ik nam reeds afscheid van u deze nacht! Vergeef mij, dat ik zoo naar u smachtte, om
nogmaals om afscheid te smeeken, Heer! Ach, hoe donker wordt het
voor mijn oogen!!
De Macedonische tuba schetterde luid. In Alexandros' omhelzing
was de kleine Koningin van Azië bezwijmd.
Toen de Vrienden binnen traden, zeide de Koning:
- Roept de vrouwen en zegt haar de Koningin te bedde te brengen.
Toen, in de armen harer vrouwen, kwam State ira bij.
En toen zij haar weg geleidden, keek zij naar Alexandros om .•.•
Het was het zelfde gebaar, de zelfde blik, waarmede hare moeder
om naar hem had geblikt, eens, op de terrassen van Sidon ••.•
(Wordt vervolgd).

LOUIS COUPERUS.

MYTHE EN SAGE
in het licht der Dieptezielkunde.

I.
Er wordt door niemand aan getwijfeld, dat mythe en sage belangrij ke bijdragen leveren tot de kennis van een volk en van den mensch
in het algemeen. Maar eigenlijk is het nooit duidelijk geworden hoe.
De wetenschappen, die voorgeven den aard der volken te bestudeeren,
zooals de filologie, de mythologie en de godsdienstgeschiedenis, verschaffen ons wel een massa materiaal, doch de conclusies, die zij daaruit trekken, komen niet boven voor de hand liggende algemeenheden
uit. Men doet gewoonlijk nog het best, de algemeene beschouwingen
der vakgeleerden ongelezen te laten, en de gegevens zelf op zich in te
laten werken. Zoo krijgt men ongetwijfeld indrukken; men voelt in
elke overlevering een geest waaien, die ook de volksgeest moet zijn;
de meer geoefende bemerkt maatschappelijke invloeden; de onbeschroomde leek interpreteert lustigjes alle hem toevallig bekende verhalen naar den zin zijner huiselijke wijsbegeerte; het controleerend
gezag echter eener exacte wetenschap ontbreekt.
Is exacte wetenschap in deze materie wel mogelijk? Is het geestelijke niet te ontastbaar, om vastgelegd tewordeni' Wellicht. Maartoch
heeft het soms een regelmaat in zijn verschijnselen, die aan hun beoordeeling een vaste basis verschaft. Wanneer wij een brief van een
onbekend persoon lezen, weten wij gewoonlijk wel, of hij door een
jong meisje of door een oud militair geschreven is. Of twee menschen
van elkaar houden of niet, laat zich, bij voldo~nde gelegenheid tot
waarneming, met groote waarschijnlijkheid zeggen. Men kan aan
iemands theorieën wel hooren, hoelang ze op het vuur gestaan hebben.
Dat geeft moed, ook voor het interindividueele.
Nu is sinds de laatste jaren der 1ge eeuw van psychiatrische
zijde een systeem van hypothesen opgesteld, die, althans volgens hun
aanhangers, het exacte onderzoek van onzen voorstellingsinhoud
zouden inleiden. Het is zeker de moeite waard, die leer te bestudeeren met dezelfde zorgvuldigheid, waarmede men haar heeft opgesteld, en zonder zich te laten beinvloeden door ongunstige indrukken,
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die zij aanvankelijk maakt. De beoefenaar der historische wetenschappen is tegenover zijn vak niet verantwoord, wanneer hij zich met
een paar voor de hand liggende bezwaren, zooals elke nieuwigheid ze
uitlokt, van de zaak afmaakt.
De groote vraag, die met de onderhavige kwestie in intieme wisselwerking staat, is deze: wat is de oorzaak onzer voorstellingen? Waarom denken wij op een bepaald oogenblik aan het een, en niet aan het
ander? De populaire wijsbegeerte heeft het antwoord daarop spoedig
gereed: dat hangt af van de indrukken van het oogenblik, van de herinneringen (associaties) die ze opwekken, van lichamelijke gewaarwordingen en werkingen, en tenslotte van elementaire drijfveeren,
zooals egoisme, sexualiteit, ijdelheid, heerschzucht, zucht tot zelfbehoud, of wat men dan op grond van eenige oppervlakkige combinaties als domineerend blieft te beschouwen. Het moet gezegd worden,
dat vele wetenschappelijke psychologen en psychiaters niet wijzer zijn
geweest. En natuurlijk hebben al die dingen ook grooten invloed op
de voorstelling; maar de welbesnaarde waarnemer heeft toch altijd
het gevoet gehad, dat er nog iets minder eenvoudigs achter zit.
Ik moet thans den lezer om toegevendheid verzoeken. Wanneer het
over historische zaken gaat, ben ik volledig verantwoordelijk, al zal
niemand van mij vergen, dat ik over de geheele geestegeschiedenis
altijd even precies ingelicht ben. Maar de inleiding tot mijn onderwerp heeft mij naar een wetenschappelijk gebied gedrongen, waar
ik mij slechts behoedzaam, als een logé, bewegen kan. Het begint
namelijk in de psychiatrische kliniek.
De krankzinnigheid of zielsziekte, in hare zeer uiteenloopende,
door het publiek geheel ten onrechte aan elkaar gelijkgestelde gedaanten, gold en geldt nog als een stoornis van den geest, veroorzaakt door
een stoornis van het lichaam. Er is echter althans één complex van
psychische afwijkingen, waarvan het omgekeerde schijnt te moeten
worden gezegd: de hysterie. Deze ziekte kenmerkt zich door storingen van de gewaarwording en de beweging en een abnormale prikkelbaarheid van het gemoedsleven, alles beinvloed door en afhankelij k
van emotioneerende herinneringen. De patiënt draagt een buitengewoon pijnlij ke herinnering in zich om, die, wij zullen straks zien hoe,
zijn geestelij ke, en daardoor ook zijn lichamelij ke constitutie in de war
stuurt. De meeste patiënten zijn vrouwen en daarom zullen wij in 't
vervolg van "zij" en "haar" spreken, maar manlijke lijders zijn geen
zeldzaamheid.
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Een pathologische ziektebeeld pleegt de normale verschijnselen in
het overdrevene te vertoonen. Zeker mogen wij dus verwachten, aan
de "groote hysterie tt het wezen der ziekte zich het duidelijkst te zien
manifesteeren. De psychiater W ons kunnen vertellen, wat een emotioneel gedachtebeeld (men spreekt gewoonlijk van "affectieve voorstellingentt) uitwerkt, wanneer het als 't ware dol geworden is. Zijn
antwoord klinkt, op grond van vele ervaringen, zeer positief: Personen, wier "zenuwen tt door vermoeienis en emotie afgetobt zijn, of ook
wel gepredisponeerde naturen, kunnen door een schokkende gebeurtenis, b. v. een sterfgeval of een sexueel attentaat, in een zware neurose vervallen, waarbij het gebruik der zintuigen en ledematen kan
worden opgeheven of beperkt, lichaamsdeelen scheefgetrokken, het
spreken belemmerd. Daarbij is de voorstelling, die het trauma, de
psychische verwonding, veroorzaakte, met alles wat er bij behoort beneden den drempel van het bewustzijn verdwenen. De patiënt herinnert er zich niets meer van. Nu en dan echter duikt de herinnering
op, de patiënt verliest het besef van de haar omgevende werkelijkheid, en leeft, in trance, enkel in de herinnering aan het schokkend
feit, dat haar ziek maakte. Met uitroepen en gebaren bootst zij de
schrikwekkende situatie na, tot zij, uitgeput, weer tot haar dagelijkschen bewustheidstoestand terugkeert, maar dan ook de geheele
trance-scène totaal vergeten is. De overgang van den eenen toestand
in den anderen geschiedt soms zeer snel en onverwachts; midden
onder het verstellen van linnengoed spannen zich de gelaatstrekken
en begint de trance.
Uit dit antwoord van den geneesheer blijken twee belangrijke
dingen: ten eerste dat de pathogene (ziekteverwekkende) voorstelling
ûch als 't ware van de bewuste persoonlijkheid der patiënt afsplitst
en slechts nu en dan voor een tijd de heerschappij voert, maar dan ook
geheel; ten tweede dat de pathogene voorstelling, zoolang zij verdwenen schijnt, geest en lichaam in de war stuurt en wanneer ûj voor
korten tijd heerscht, haar emotioneelen inhoud ontlaadt in heftige
uitingen. Men moet hier goed op letten: de patiënt zit tijdens haar
trance niet bijgeval in stomme herinnering verloren; zij uit zich integendeel met kracht. Daarbij ontwikkelt zij in den regel een verbazingwekkend reproductief vermogen, dat de beste voordrachtskunstenares haar benijden zou, en bovendien een mer kwaardige getr~uwheid
van geheugen. Een patiënt van Breuer te Weenen, een hoogontwikkeld meisje, dat ook vóór haar ziekte getoond had veel fantasie te be-
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zitten, bedacht zes maanden lang elken dag een dramatische scène
waarin zij haar schrik en leed - in waarheid die over het overlijden
van haar geliefden vader - uitleefde. Haar moeder hield er dagboek
van, en nu bleek het een jaar later, dat zij al die geschiedenissen dag
voor dag herhaalde, telkens juist op den datum van het vorige jaar.
De kleine geisoleerde voorstellingsgroep, die in de trance te voorschijn
komt wordt dus in het geheugen wel stevig bij elkaar gehouden.
De splitsing der persoonlijkheid is een bij psychiaters welbekend
feit. Het is voorgekomen, dat een schijnbaar gezond man zich plotseling naar een andere stad begaf en daar een winkel opende, zonder iets
te weten van zijn vroegeren toestand. Na maanden ontwaakte hij in
zijn gehuurd winkelhuis in den eersten toestand, en wist toen niet,
waar hij zich bevond, noch hoe hij in die vreemde woning kwam. Een Fransche vrouw onderging periodiek eene wisseling harer persoonlijkheid, waarbij zij in den "second état" een gansch ander karakter ontplooide dan zij overigens had. Als zij de verandering voelde
aankomen, - want dat was bij haar het geval - maakte ze alles in
gereedheid, en schreef de noodige wenken en raadgevingen voor "de
ander" op, haar in het bijzonder waarschuwend tegen haar slordigheid.
- Een andere vrouw woonde in het gezelschap van haar arts een concert bij, waarop een nummer gespeeld werd, dat haar tweede persoon
gaarne hoorde. Tijdens het spelen zag de arts dat de tweede persoon
optrad, maar na afloop weer verdween. "Het doet mij pleizier," zei
nummer een, "dat zij (bedoeld nummer twee) het gehoord heeft:'
Op de vraag, hoe zij dat wist, antwoordde zij: "ik zat op het podium
en zag haar zitten."
Even bekend zijn de arilllesieën, het vergeten van geheele voorstellingscomplexen. Het meemaken van een spoorwegongeluk kan
iemand alles doen vergeten, wat in de daaraan voorafgaande maanden
gebeurd is. Dat dit vergeten slechts een dalen beneden den drempel
van het bewustzijn is, wordt bewezen door gevallen als dat van die
Fransche dame, die aan het schrikken was gemaakt. Na jaren lang
het vermogen te hebben gemist, nieuwe feiten in het geheugen op te
nemen, zoodat het voor haar altijd dezelfde dag bleef, herstelde ze
eindelijk in zooverre dat de gebeurtenissen eenige dagen later in haar
geheug~n opdoemden, zoodat dit om zoo te zeggen achter liep
(mémoire retardante).
Welk is nu het onderscheid tusschen de eenvoudige amnesie en de
hysterische second état? Of zijn die verschijnselen misschien iden-

MYTHE EN SAGE

535

tiek? - Waarschijnlijk %ijn zij dat ten deele, maar er is toch een groot
verschil. De door de hysterica vergeten traumatische voorstelling
maakt haar %iek, en lucht %ich in den second état in heftige uitingen.
De gewone amnesie doet dat geen van beiden. Dat behoeft ons niet te
verwonderen. De gewone amnesie betreft in het algemeen onverschillige, althans niet buitengewoon emotioneele gebeurtenissen; de hysterica daarentegen draagt een pijnlijke herinnering in haar onderbewust%ijn in %ich om. Het is het affect dat %ich in de trance ontlaadt;
ongetwijfeld is dat affect ook oorzaak van de verstoring der gezondheid.
Men kan de gedachte niet onderdrukken, dat die schadelij ke werking samenhangt met het feit, dat de pathogene voorstelling onder
den drempel van het bewustzijn is weggezonken. Wat ontbreekt is de
ontlading, waarvoor het onderdrukte complex %ich in den second
état door hevige uitingen schadeloos stelt.
Ditvermoeden vindtnu in de psychanalyse een prachtige bevestiging.
Freud en Breuer hebben in de jaren omstreeks 1890 getracht, de
ontlading kunstmatig op te wekken, teneinde de genezing mogelijk te
maken. Zij %ijn daar in een aantal gevallen inderdaad in geslaagd.
Een gene%ing is een mooi bewijs. Men geneest een beenbreuk niet
met een bemoedigende toespraak, en een moreele depressie niet met
een zalfje. Wanneer de ontlading der emotie remedie blijkt te zijn, dan
moet het opkroppen ook de oorzaak der %iekteverschijnselen wezen.
De manier waarop Freud en Breuer te werk gingen, was de volgende: Zij beproefden de pathogene voorstelling te vinden. Deze is,
zooals men weet, de patiënt zelf niet bekend. Het is ook niet altijd
even gemakkelij k, uit haar verwarde uitingen tijdens de opwinding
wijs te worden. Heeft men echter eenmaal een aanwijzing, dan kan
men daarop ingaan. Een klein meisje bijvoorbeeld, dat ernstig %iek
was, riep telkens iets van een hond, onder het maken van angstbewegingen. Het gelukte den arts, de herinnering aan het gebeurde weer
te verlevendigen. Zij vertelde ten slotte, dat %ij van een hond geschrokken was, doorleefde daarbij nog eenmaal de verschrikking in al haar
ziekelijke hevigheid, en was genezen. Zoo ook de Weensche patiënt
van Breuer, die wij boven noemden; toen de kuur.haar einde naderdehet was een ernstig geval geweest - richtte zij, in overleg met den
dokter, een kamer zooveel mogelijk juist zoo in, als de sterfkamer van
haar vader geweest was; ze doorleefde daarin nog eenmaal haar paraxysme, en was in hoofdzaak genezen. Wel bleef %ij nog lang zwak,
maar het volkomen herstel is ten slotte werkelijk bereikt.
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De ontlading der opgekropte emotie is dus, wij kunnen er zeker
van zijn, de voorwaarde voor beterschap. Maar hot wordt zij uitgelokt? Men moet niet denken, dat een %Ware ziekte zoo maar een twee
drie klaar te krijgen is. Is de latente (verborgen) schrik eenmaal aanwezig, dan verschuilt hij zich achter vele vormen. Al die vormen
worden weer ziekteverwekker, die ontlading behoeven, en wel ontlading in het normaal bewustzijn. De "aanvallen", de trances, brengen
de genezing niet aan; het pathogene voorstellingscomplex moet weder
in normaal verband met het overige bewustzijn gebracht worden.
En hoe vindt de emotie alsdan hare natuurlijke uiting? Door vertellen.
Ziehier het voor ons doel merkwaardigste en belangrij kstefeit: de bijzondere beteekenis der mededeeling aan een ander. De meer genoemde patiënt van Breuer bedacht telkens nieuwe geschiedenissen, die
het pathogene affect moesten motiveeren, en haar ziekte als het ware
onderhielden. Door die geschiedenissen aan den arts te vertellen,
werd de kwade uitwerking afgesneden. Het was duseen"vertelkuur".
En zoo is alle psychanalytische genezing. Welk een licht valt hier op
eens op het dagelijksch leven! Welbesc!touwd leeren wij niets nieuws:
we hadden het alleen maar niet zoo bekeken. Wie weet niet welk een
behoefte de mensch, die door een gedachte vervuld wordt, voelt haar
aan een ander mede te deelen. Men denkt hier aanstond aan een geheele reeks van dage lij ks voor komende gevallen:
I. de vrouw die schandelijk behandeld wordt door haar tante of
schoonmoeder, of door een oude vriendin, en die een andere vriendin
uren lang onthaalt op het woordelijk relaas.
2. de bedroefde, die zijn of haar hart uitstort.
3. de succesvolle optreder in de maatschappij, die zijn onmisbaarheid, handigheid, bekwaamheid, voelbaar maakt in lange verhalen aan ieder die hem tegenkomt. De man behoeft volstrekt geen
bluffer te zijn. Het is blijkbaar niet zoo zeer het verlangen naar aanzien, dat hem drijft, als wel de behoefte, uiting te geven aan de opwinding, waarin zijn zelfvoldaanheid hem brengt.
4. de man die-eetJ. interessant nieuwtje weet; hij loopt desnoods op
bij een iemand, wiens gezelschap hij jarenlang zorgvuldig gemeden
heeft, om maar te kunnen vertellen.
5. het genoegen, belangrijk krantenieuws te kunnen vertellen
aan iemand, die het toevallig nog niet weet. Hier is, in onderscheid
met geval 4, de ijdelheidsfactor geheel uitgeschakeld.
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6. het feit dat een goede mop zijn waarde verliest, zoodra er
niemand meer is, die hem nog niet kent.
7. de scheppingsdrang der kunstenaars. Excusez du peu. Men
bedenke, dat muziek, teekenen en vormen ook uitdrukkingsmiddelen zijn, hetgeen ten overvloede door de psychanalytische geneespraktijk bevestigd wordt.
8. de behoefte aan het reproduceeren van kunst. Zelf musiceeren
bevredigt meer dan luisteren.
9. de lust met het orkest mee te zingen.
In al deze gevallen loopt men over van datgene, waar men vol van
is. De gevallen I - 3 betreffen eenvoudige gemoedsuitstorting.
Daaraan blij kt de drang tot uiting gericht tot een medemensch, maar
het accent valt op het uiten. (Groep A.)
De gevallen 4 - 6 betreffen de behoefte, bij anderen opwekker te
zijn van de emotie, die men zelf ondergaat. Het accent valt hier op
de mededeeling. (Groep B.)
De gevallen 7 - 9 betreffen de vastlegging van emotie door het
woord (of wat daarmee gelijkstaat). (Groep C.) Het komt mij voor dat
het accent hier valt op de uiting. De kunstenaar denkt niet onmiddellij k aan zijn publiek.
Voor het beoordeelen van al deze gevallen geeft de psychanalytische
ervaring nu een vaste basis. Wij spraken boven van een "dolgeworden voorstelling," daarmede kortheidshalve bedoelende een voorstelling, die hevige affecten opwekt. Dus een alledaagsch geval, maar
dan in het vergroot. Tegen onze verwachting bleken die affecten
zichzelf niet te kunnen redden. De psychische spanning, die zij verwekken, wordt niet weggenomen door hun op een willekeurige manier
á propos van welke voorstelling ook, ontlading te verschaff'en. De
spanning verdwijnt eerst, wanneer de affecten, door de herinnering
aan de pathogene voorstelling gewekt, een uitweg vinden. Het is dus
eigenlij k de voorstelling, die de spanning veroorzaakt. Vergelij ken wij,
om alle onduidelij kheid weg te nemen, het psychisch organisme met
een groote finantieele onderneming, waar de eene tak van dienst een
tekort oplevert. Het bedrijf kan dan voortgaan, wanneer een andere
afdeeling de schade vergoedt. Niet alzoo in ons geval. Hetzelfde
psychisch element, dat de spanning veroorzaakt, is ook alleen in
staat, haar weder weg te nemen. En wel door vertellen, door reprodructie in woorden, om ons daar nu voorloopig toe te beperken.
Brengen wij nu het ziekelijk geval tot de kleineren maatstaf van het
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normale terug, dan komen wij tot de volgende experimenteele formule:
een voorstelling, die ons niet onverschillig laat, wekt een spanning,
die dringt tot mededeeling. Wij zullen ons wel niet vergissen, als wij
die formule een nog algemeener gedaante geven: in den grond is een
voorstelling een spanningstoestand, uitloopend op mededeeling.
Ik geloof dat deze redeneering zuiver is, maar haar conclusie wekt
toch bedenkingen. Ik heb mij veroorloofd, de kleurlooze voorstellingen
als verdunde gevallen van de min of meer affectieve te beschouwen,
waar inderdaad veel voor te zeggen is; immers een voorstelling is een
bewusttijnstoestand, wel te onderscheiden van de enkelvoudige gewaarwordingen. Licht, geluid en gevoel zijn gewaarwordingen, die
volgens mijne overtuiging nimmer geheel onverschillig voor onzen
gemoedstoestand zijn, maar de voorstellingen, die wij daaruit opbouwen, dringen in het algemeen zeker niet tot ons door, wanneer ze
ons niet interesseeren. Niettemin klinkt het bedenkelijk, dat een
voorstelling altijd een aanloop zou zijn tot een mededeeling. De dieren
deelen zich weinig mede en hebben toch ongetwijfeld voorstellingen.
Wij zullen onze qualificatie dus moeten uitbreiden. Nemen wij aan,
- wat bij den huidigen stand der wetenschap veroorloofd schijnt - dat
het voorstellingsvermogen der dieren zich ontwikkeld heeft in verband
met den strijd om het bestaan, dan wordt de qualificatie aldus: een
voorstelling is of een aanloop tot een handeling, of tot een mededeeling.
Ontegenzeggelijk is hier lijn in te bekennen. Het op duchtige biologische gronden berustend vermoeden, dat het kennisnemen van de
buitenwereld als middel tot instandhouding ontstaan is, en dus oorspronkelij k slechts de inleiding vormt tot het verrichten eener handeling van afweer, vlucht, voortbeweging of aangrijping, dat vermoeden sluit goed aan bij de psychanalytische conclusie, dat een voorstelling leidt tot mededeeling. Immers moet de mededeeling aanvankelij k niet anders geweest zijn dan een der bovengenoemde daden, maar
nu uitgevoerd door een dier, dat met zijn gelijken samenleeft. Naarmate die samenleving samengestelder wordt, worden ook de in mededeeling bestaande daden minder direkt, en groeit het voorstellingsvermogen uit tot eene functie, die ten slotte geheel het psychisch organisme beheerscht, en het organiseert tot een instrument van intelligentie; waardoor dan weder de voorstellingen gecompliceerder
worden. Altijd echter behouden zij hun meest wezenlijke eigenschap:
de aanloop te zijn tot mededeeling, tot het aanknoopen eener verbinding met een evenmensch.
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Zoo blijken wij dan zelfs in onze geheimste oogenblikken het contact met den naaste te zoeken. Als wij het meest alleen zijn, in onze
eigen gedachten verzonken, blijken wij juist met vlag en vaandel op
weg naar de gemeenschap.
Maar ik moet mijzelf in de rede vallen. Een gedachte is niet hetzelfde als een voorstelling. Denken is verbinden. Men gebruikt dat
woord eigenlijk in twee verschillende beteekenissen. Wij noemen het
al denken, wanneer wij ons op de wisselende voorstellingen, zooals ze
associatief op elkaar volgen, later drijven, nu en dan een onverwachte
verbinding vindend, waarvan wij dan zeggen: "ik bedacht daarjuist.:'
Dit is ongetwijfeld een primitieve manier van denken. Maar even oud
moet toch wel het eigenlijke denken zijn, het opzettelijk afzoeken van
een voorstellingscomplex, met het doel, nieuwe combinatie te vinden.
In beide gevallen is het resultaat echter hetzelfde: het ontstaan van
een grooter; althans vaster georganiseerd complex, dat dan in zooverre weer een nieuwe voorstelling is.
De onderzoeker van historisch-psychologische verschijnselen, die
met mij de conclusie aanvaardt, die ik trok uit de ondervinding der
artsen, mag en wil niet vergeten, dat een voorstelling toch altijd begint
met iets innerlijks te zijn. Een verbinding heeft twee einden. Laten wij
onder de verbazing over het eene het andere niet uit het oog verliezen.
Wij zullen thans over dien innerlijken kant der voorstellingen gaan
spreken, daarbij echter nimmer vergetend, dat zij als het begin van
beweringen te beschouwen zijn.
Toen Freud en Breuer besloten, hunne patiënten te genezen, door
hen het verhaal te ontlokken der voorstellingen, die hen hinderden,
stieten zij op de moeilijkheid, die de traumatische neurose eigen is:
de patiënt weet het zelf niet. De arts moest dus te weten zien te komen
wat de andere zelf niet wist. Daartoe bediende Freud, die de onderzoekingen het langst heeft voortgezet, zich van de droomen der patiënten. De pathogene voorstelling, die tijdens het waakleven onder
den drempel van het bewustzijn is weggezonken, blijkt des nachts, in
den slaap, naar voren te sluipen, maar ver kleed en vermomd, als een
misdadiger. Op die nachtelijke tochten wist Freud de hand op haar te
leggen.
Daartoe moest hij natuurlijk haar vermommingen kennen. Ziedaar
de inhoud zijner droomstudiën.
Misschien begrijpt men reeds wat mythe en sage met deze dingen te
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maken kunnen hebben. De hysterica kenmerkt zich door een ziekelijke prikkelbaarheid der fantazie; in den droom is ieder mensch fantast, en drukt zijn gevoelens uit in symbolen. Mythen en sagen maken
dikwijls den indruk prod\;lkten eener symbolische fantasie te zijn.
Wanneer het waar is, dat de droom het onderbewuste belicht, en dat
wel op symbolische wijze, dan mogen wij hopen, uit de studie der
droomen iets te weten te komen van de wijze, waarop de mythenvormende fantasie tewerk gaat, en dus ook van hetgeen er achter zit.Zelfs
de scheppende kunst is niet meer veilig. Nemen wij ons voor, tegenover zulke heilige dingen een taktvolle voorzichtigheid te bewaren,
ook als Freud en de Freudianen dat mochten vergeten.
De droomtheorie! Hoevelen hebben zich er al aan geërgerd! Ook ik
heb dat aanvankelijk gedaan. Het hoofdwerk van Freud, "DieTraumdeutung" is niet heel gelukkig gecomponeerd. Het is een redelijk
systematische uiteenzetting, afkomstig van iemand, die in zijn onderwerp verzonken is, gewend veel voorbarige kritiek te hooren, en daardoor al te onverschillig voor het oordeel van anderen; een boek áat
niet tegemoet komt aan gemoedsbezwaren. De "droom van Irma's
injectie," gedroomd in den nacht van 23 op 24 Juli 1895, de eerste die
ontleed werd, wordt om die reden vóór alle anderen behandeld; begrijpelij k maar niet taktvol, want hij is zeer samengesteld, zoodat de analyse bij velen verzet wekken moet. Wat onwillekeurig het meest
belangstelling trekt, de kwestie der constante droomsymbolen, wordt
nauwelijks aangeroerd. Statistisch gegevens ontbreken. Daarbij komt
dat sommige lichtgeloovige en kritieklooze aanhangers zijn leer met
al te groote onbevangenheid gepopulariseerd hebben. Zoo kan men
zeggen dat de psychanalyse een kwaden naam heeft.
Ten onrechte. Niets is gemakkelijker dan haar belachelijk temaken.
Het is soms zelfs moeilijk, dat te vermijden. Maar dat ligt aan Freud's
vooroordeelen en ongeniale eenzijdigheid. Ik hoop reeds aangetoond
te hebben, dat de zaak hoogst ernstig en hoogst belangrijk is. Met
spot komt men in dat geval slechts de oppervlakkige geesten in het
gevlei. Daarom zal ik mij beijveren, de droomtheorie hier van haar
goeden kant te laten zien. Men mag nooit uit het oog verliezen, dat
Freud en anderen met hunne analyses praktische successen bereikt
hebben, hetgeen niet mogelij k was, db de leer in den grond iet deugde.
Jammer blijft het, dat de niet-medicus, en zelfs ieder die geen psychiater is, de gelegenheid mist, de theorie door eigen ervaring te controleeren. Maar daaraan valt niets te veranderen. Een behandeling
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moet natuurlijk door een geoefend vakman uitgevoerd worden, en
duurt maanden en soms jaren.
Een vergoeding zal degeen, die zich ernstig voor de kwestie interesseert, echter vinden, wanneer het hem eens gelukt, een droom van
zich zelf volgens de regels der kunst bevredigend te verklaren. Al het
bedenkelijke, dat de droomuitlegging, gelijk alle waarschijnlijkheids
redeneering, aankleeft, valt dan weg, en men staat verbaasd over de
juistheid van Freud's waarnemingen. Onoverkomelijk blijven niettemin ook dan de bezwaren tegen zijn hulphypothesen betreffende de
infantiele sexualiteit; doch daarover later.
Cijfers bewijzen. Wil men een controleerbare droomuitlegging
geven, dan kieze men een arithmetrischen droom.
Een van Freud's patiënten, een dame uit den vreemde, droomde,
dat zij met haar dochter in een winkel was en iets kocht. De dochter
betaalde voor haar, en nam ft. 3.65 uit haar portemonee, waarop de
droomster vroeg: "waarom doe je dat; het kost toch maar ~I Kreuzert'''
Elke droom heeft betrekking op den droomer. Dat zij zelf er in
voorkomt, is dus geen factor van beteekenis. De figuren, die den
droom moeten ver klaren, zijn de volgende: de dochter, de getallen
3, 65 en 21, en het oordeel, dat de droomster daarover uitspreekt:
"niet 3.65, doch slechts 21," Al deze figuren wezen op den zelfden
gedachtegang. De dochter was op een pensionaat, en zou daar nog
slechts 3 weken blijven (21 dagen) daar de cursus ten einde liep. De
moeder kwam haar afhalen, en maakte van de gelegenheid gebruik,
om zich door Freud te laten behandelen. Het speet haar, reeds zoo
spoedig weg te moeten. Ze had er met de directrice van het pensionaat
over gesproken, en die had gevonden, dat de dochter best nog een
jaar (365) dagen kon blijven; de moeder had dan gelegenheid, de behandeling voort te zetten. Er werd dus door den droom volkomen terecht verband gelegd tusschen de getallen 21 en 365. Het uitgesproken oordeel "slechts 21" was een voorstelling, die de droomster in de
voorafgaande dagen bezig had gehouden. Freud meent echtèr, dat er
meer achter zit. Op grond van vele andere droomanalyses is hij overtuigd, dat achter dit "slechts" de kern van den droom schuilt, namelijk de gedachte "een jaar is niet zoo lang, n.l.voor de dochter, wier
opvoeding zich naar de persoonlijke belangen der moeder zou moeten
schikken, en misschien ook de gedachte, dat het honorarium aan den
arts volstrekt zoo hoog niet opliep.
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W41t de eerste punten betreft zal men zich wel gewonnen willen
geven. De getallen 365 en 21 kunnen niet anders verklaard worden en
de gedachte "slechts 21" dan ook evenmin. Meer bezwaar zal men
wellicht hebben tegen Freud's opvatting, dat in de gedaante van het
grootere getal, n.l. 3,65 zijnde het honderste gedeelte van 365, mede
een kleineerend oordeel over den duur der studieverlenging wordt
uitgesproken. Hij beweert er echter vele voorbeelden van te kennen.
Dat zich echter achter "slechts" een excuus verbergt voor het egoistisch voornemen der droomster, kan voor't minst niet onwaarschijnlij k gevonden worden, en hangt innig samen met de geheele droomtheorie. Volgens Freud zijn er geen onschuldige droomen, elke droom
betreftietsvoor den droomer belangrijks; en wel dat wat hij voor zich
zelf verbergen wil. De l~zer zal dat, naar ik hoop, niet zoo dadelijk
willen aanvaarden; van lichtgeloovige lezers houd ik niet. Ik voor mij
ben ook niet overtuigd, maar wel neem ik aan, dat het in den regel
zoo is. De droom van zooeven zal, naar mijn vermoeden, werkelijk zijn
ontstaan danken aan een licht knagen van het geweten der droomster.
Voor Freud is de kwestie essentieel. Op grond zijner ervaring
neemt hij aan, dat er in den droom altijd iets verborgen wordt. Hij vat
den droomarbeid op als het werk van een censor. De heimlij ke gedachte baant zich een weg naar het bewuste, maar niet onveranderd.
De censor laat geen direkte uitingen toe. Alleen verkapte. De symboliek van den droom is, een geheimschrift dat de plaatsvervangenden,
minder logischen droomcensor weet te passeeren. Ik voor mij vind
dat te grof gezegd. De dame van zooeven had zich zelf den vorigen
dag eerlijk bekend, dat zij er aan dacht, het verblijf harer dochter aan
het pensionaat terwille van zich zelf te verlengen. Waarschijnlij k is het
haar gegaan zooals een ander in dergelijke gevallen: het egoistische
heeft haar verontrust, ook nog wel nadat zij zich had trachten gerust
te stellen met het oordeel der directrice, die het niet kwaad voor het
meisje vond. Men kan zulke gevallen onder een vaste formule brengen: Wie denkt over een egoistische daad, die wellIcht gerechtvaardigd wordt door twijfelachtige, althans niet volkomen zekere altruistische of noodzakelij kheidsgronden, blijft een ongerust geweten
houden, zelfs wanneer de laatstgenoemde gronden tenslotte toch wel
voldoende lijken. Men weet in zulk een geval zelf niet meer, of men
onbevangen oordeelt of niet.
Zoo zal dan het geweten dier dame onrustig geb leven zijn, en voort-
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durend bestreden door de vrijsprekende motieven. Die guerilla heeft
zij natuurlijk getracht te onderdrukken, en ziedaar wellicht de reden,
dat het voorstellingscomplex in den droom opdoemt. Wij kunnen dan
Freud toegeven dat de droom ons gaarne naar den mond praat zooals in dit geval, - al kunnen wij ook niet van hem aannemen, dat
het altijd, zonder uitwerking zoo geschiedt. Wanneer wenschen regelmatig droomen verwekken - zoo luidt Freud's stelling - daar moet
vrees het ook kunnen, gelijk de ervaring toch ook schijnt te bevestigen.
Maar laat ons voorloopig Freud's gedachtengang volgen.
Nu de getallen ons eenig vertrouwen in de basis der analyse gegeven
hebben, kunnen wij een minder wiskundige, maar toch nog zeer materiee1e zekerheid wel apprecieeren. Een jonge vrouw, patiënt van
Freud, wil hem eens een sterk staaltje geven van een droom, die heelemaal geen wenschvervulling kan zijn. Ze droomde, dat ze een souper
wil geven, maar niets in huis heeft dan wat gerookte zalm. Het is
Zondag, de winkels zijn dicht. Ze poogt te telefoneeren, maar het
toestel is defekt. Dus moet ze haar plan opgeven.
Nu begint Freud zijn analytisch onderzoek. Wat er den vorigen dag
alzoo was voorgevallen? De ervaring leert, dat de gebeurtenissen der
laatste dagen, vooral die van den onmiddellij k voorafgaanden dag, gewoonlij k het droommateriaal, of ten minste de aanleiding tot den droom
opleveren. Wanneer althans niet die andere groote droombron vloeit:
de kindsheid, waarover later. - Patiënt heeft den vorigen dag niets
bijzonders gehad. Alleen, nu ja,.... een bezoek bij een vriendin.
Die aarzeling, dat "nu ja" tenslotte, is typisch, maar om de analyse
niet te storen, bewaren wij dit even.
Ze was dan bij een vriendin geweest, wier lievelingsgerecht toevallig gerookte zalm was. Zoo heel zonder beteekenis voor den droom
blijkt het bezoek dus niet geweest te zijn. Of er iets met die vriendin
was? - Ja, ze had toen gezegd: "geef toch nog eens een soupertje, men
eet bij jou zoo lekker." - En verder? Glimlachend komt nu de bekentenis er uit, dat de droomster eigenlijk een beetje jaloersch op haar
vriendin was. Zelf nogal mager, moest zij het aanhooren, dat haar
man haar vriendin om haar gevulde vormen bewonderde. De droom
mag dus beschouwd worden als de uitdrukking eener psyshische afweerbeweging. De gerookte zalm vertegenwoordigt het opdoemende
voorstellingscomplex der jalouzie; dat juist dit optreedt is toe te schrijven aan den nog den vorigen dag uitgesproken wensch der vriendin.
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Maar de vriendin komt zelf niet te voorschijn; haar domineerende
aanwezigheid in het onderbewuste blijkt echter uit het mislukken van
het souperplan. Dat is in alle opzichten typisch voor het droomen
zooals Freud het ziet. De ware gedachte wordt niet uitgesproken,
doch met een zekere brutaliteit achter symboliek verborgen. Wat deed
die gerookte zalm ertoe; wanneer aan het souper niet ter wille der
vriendin alleen gedacht werd? Maar een oningewijde - de censor
van Freud - denkt misschien dat het een onschuldige bijzonderheid
is. De droomster doet zich zelf genoegen, door het souper onmogelijk
te maken, en dus haar vriendin geen gelegenheid te geven, zich dik te
eten en nog gevaarlijker voor haar man te worden; maar zij veinst,
er door gecontrarieerd te worden.
- Men zal moeten toegeven, dat Freud's uitlegmethode in dit
geval de waarschijnlijkheid voor zich heeft, en dat zij tot merkwaardige resultaten voert.
Mij dunkt, met dezen droom voor oogen wordt men ook toegankelij k voor eene onderstelling betreffende den vorigen, die men eerst
als al te gekunsteld verworpen zou hebben. Die dame wenschte den
termijn van 21 dagen te veranderen in een, die door het getal 365 gekenmerkt wordt, betrekkelijk ten nadeele harer dochter. Zou nu niet
de zelfde huichelachtigheid, en de zelfde zich naar den mond praterij,
die ons zooeven opviel, te her kennen zijn in het feit, dat het de dochter is, die zelf met het getal 365 komt aandragen (zij wil fl. 3.65 uit
de portemonnee nemen), terwijl de moeder er quasi verbaasd over is?
Ter toelichting dier huichelarij even een droom van Freud. Hij
droomde, dat zijn vriend R. zijn oom was, maar met veranderde gelaatstrekken. Freud gevoelde tegelij keen overdreven hartelij kheid voor hem.
Schijnbaar is dit een "gevoelsdroom." Het zal echter blijken, dat
er een berekening achter zit. Vriend R. was namelij k een collega van
Freud, evenals hij een Jood, en om deze zelfde reden belemmerd in
zijn akademische carrière (het speelt in Weenen!) Ze hadden er juist
samen over gesproken waarbij R. voor zich zelf zeer pessimistisch was
Freud, die juist gehoord had, dat twee professoren hem voor het hoogleeraarschap hadden voorgedragen, deed of hij ook voor zich zelf de
anderen pessimisme deelde, maar meende het niet geheel.
Maar nu de oom. Blij kens diens uiterlij k moest een oom bedoeld
zijn, die lang geleden, toen Freud nog een kind was, wegens valschheid in geschrifte veroordeeld en gestraft werd. Freud's vader zei
toen: "slecht is hij niet, maar het is een zwakhoofd." Deze uitdruk-
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king was Freud altijd bijgebleven. De identificatie van vriend R. die
een intelligente kerel is, met den oom, zal dus moeten beteekenen,
dat R. eigenlijk een zwakhoofd is. Dat R. geen professor wordt, zoo zou Freud de geheime gedachte van den droom venolken - is
geen wonder en beslist niet in mijn nadeel, want R. is een zwakhoofd.
- Tegelijkenijd voelt de droomer toch wel eenig zelfverwijt over
deze onbillijke voorstelling van zijn vriend, en waarschijnlijk terecht.
Hij zal in zijn binnenste wel werkelijk getracht hebben, R. zoo ongunstig mogelijk te zien, en het is juist die stemming, die in den
droom naar voren treedt. Maar voor den censor wordt dat verborgen
door een overdreven venoon van hanelijkheid.
Wanneer de psychanalyse iets voor het verstaan van mythen en
sagen te beduiden mocht hebben, dan is de droomhuichelarij geweldig belangrijk, en moeten wij dankbaar zijn voor alles, wat ons op dit
punt grootere zekerheid geeft. Wij keeren daarom voor een oogenblik
terug tot dien toestand, die de gevolgen van de verdringing eener gedachte of voorstelling in het groot demonstreen : de hysterie. De hysterica kan beschouwd worden als iemand, die een ondragelij k pijnlijke voorstelling als het ware geestelijk "inslikt", teneinde niet te
breken. Zij doet daarbij alweer niets anders dan wat ieder normaal
mensch doet. Wij allen zullen, wanneer we althans eenig weerstandsvermogen bezitten, bij het vernemen eener verpletterende tijding aanvankelijk kalm blijven; later komt de "reactie". Onbewust dringen
wij, niet de voorstelling zelf, want dat gaat niet, maar het gansche
voorstellingscomplex dat er aan vast zit, en dat onze affecten in beweging brengt, op den achtergrond en laten het uit ons bewustzijn verdwijnen, hoewel het daar aanstonds zijn schadelijke werking begint,
die zich als een gespannen nervositeit, voelbaar maakt. Bij de hysterica
is de verdringing al te volledig gelukt.
Van huichelarij kan in zulk een geval natuurlijk geen sprake zijn.
Maar er zijn ook hysterisch aangelegde naturen, die geheel andere
voorstellingen verdringen, juist omdat die bij hare overmatige gevoeligheid al te sterk emotieel werken. De machtige indrukken uit de
kindsheid spelen hierbij een grooten rol en zoo komen wij op het gevaarlijk terrein der infantiele voorstellingswereld, waarover Freund
zooveel aanstootelijk beweerd heeft. Ik bedoel natuurlijk niet dat zijn
opvattingen onzedelijk zijn, want een eerlijke meening is dat nooit,
maar dat zij aanstoot geven door hun onwaarschijnlijkheid en overdrijving.
LXIX

35
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Toch mogen wij ons niet laten verleiden, datgene wat uit de ervaring van betrouwbare waarnemers gebleken is, terwille der daaruit
getrokken conclusie ter zijde te zetten. Het schijnt dat vele kinderen
vijandschap koesteren tegen hun ouders of broertjes en zusjes. De
hysterica die alles overdrijft, haat soms haar moeder en wenscht haar
dood. Freud had gelegenheid een interessant geval te bestudeeren. Het
meisje leed aan een zware neurose, die begon met verwardheid en aanvallen van razernij. In dien toestand ging ze vreeselij k te keer tegen
haar moeder, die ze uitschold en zelfs sloeg, terwijl ze tegen anderen
goedwillig was. De remmingen, die den mensch anders tegenhouden
waren verdwenen. Maar zij keerden terug. De patiënt werd kalm en
verstandig, gekweld echter door een onrustigen slaap. Bij de analyse
harer droomen in dit stadium bleek het Freud, dat zij onophoudelijk
bezig was met den dood van haar moeder. Zij zag haar zuster in rouwkleeren, of woonde de begrafenis eener oude vrouw bij. Terwijl dus
de remmingen teruggekeerd waren, openbaarde zich de onderdrukte,
want zelf veroordeelde wensch naar den dood der moeder, onder
lichte omsluiering, die het passeeren der droomcensuur mogelijk
maakte. Toen nu echter de beterschap intrad, kreeg zij een zoogenaamde phobie, een onoverwinnelijke redelooze vrees,en wel voorde
gezondheid harer moeder. Waar ze ook was, ze moest naar huis om
te zien of moeder nog leefde, en of ze geen ongeluk gekregen had.
Ziehier de huichelarij, ditmaal niet in den normalen droom, maar
in het door een onderdrukte voorstelling verziekelijkt waken.
Freud teekent hier bij aan: "In diesem Zusammenhange ist es nicht
uner k1ärlich, warum die hysterischen Mädchen so oft überzärtlich
an ihren Müttern hängen." Een goed voorbeeld van zijn overhaaste
generalisaties. De behoefte aan liefkozingen, zoo natuurlijk bij hypersensitieve naturen, wordt geheel vergeten, terwille eener combinatie, die mooi bij Freud's lievelingsdenkbeelden past. Hij behoort
namelijk tot die menschen, wier sterke en nerveuse sexualiteit de
verbeelding niet met rust laat. Zijn vele openhartige geschriften doen
hem daarvoor kennen, en zijn eigen overdenkingen hebben licht op
dien toestand geworpen. Voortdurend gedwongen sexueele gevoelens
lichtelijk (of zwaar) te onderdrukken, ondervindt zijn verbeelding
de wraak dier verdringing, eenigermate zooals de hysterica. Zijn wetenschappelijke zin, die hem eenerzijds beschermt, moet anderzijds
den rol van ontladenden droom vervullen, door in de gedaante eener
"sexualtheorie" de wereld te maken, zooals de droomer wenscht,
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namelijk zooals hij zelf is. Hoezeer de wetenschap zich daartoe leent,
hoezeer zij gelijkt op een droom, kan ieder weten, die er lang in leefde
en "nachtoogen" heeft.
De "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie," ik meen van 1904,
streng wetenschappelij k bedoeld, bevatten in waarheid het vervelend
relaas van den droom eens hypersexueelen. Wij leeren een droomkind kennen, dat terstond na de geboorte de eerste sexueele genoegens smaakt, door het ophouden der ontlasting, door gewiegd
worden, enz. Het kind wordt ouder, en bij elke beweging die het
maakt, door stoeien, sport, spoorreisjes, en zelfs ten slotte door het
leeren, wordt zijn geslachtsdrift geprikkeld. Onverwijld verliefd geworden op zijn moeder, als het een jongen, op zijn vader als het een
meisje is, besteedt het zijn beste vermogen aan het doen van onderzoekingen op verboden gebied, zoo mogelijk door het bespieden der
ouders. Geen wondèr; wij begrijpen alleen maar niet, dat het schaap
niet krankzinnig wordt. Dat kind nu wordt ons voorgesteld als het
kind; zoo zijn we allemaal geweest.
Wat hier tegen te zl!ggen1 Wanneer iemand in ernst volhoudt dat de
concentratie der aandacht op intellectueelen arbeid een prikkeling
van den geslachtsdrift veroorzaakt, en dat hierin wel "die einzig berechtigde Grundlage" voor de klachten over de schadelijkheid van te
hard studeeren voor de gezondheid ligt, dan kunnen wij slechts met
Kalbeck neuriën: "Störe nicht den leisen Schlummer des, den lind
ein Traum umfangen; lasz ihm seinen suszen Kummer, ihm sein
schmerz1iches Verlangen."
Ten onzent heeft prof. Winkler waardig over deze studiën gesproken en geschreven ..
Niettemin kan men aanvaarden, dat de innigheid tusschen moeder
en zoon en vader en dochter niet buiten het geslacht om bestaat. Dat
toegegeven, is het niet te ontkennen, dat sommige kinderen in dit opzicht onbewust zeer ver kunnen gaan. Dat het verlangen naar den
dood van een der ouders daarmee samenhangt lij kt echter niet zoo
vanzelf sprekend, temeer, daar daarnaast evengoed dat naar den dood
van broer of zuster bestaat, waarvoor Freud in den naijver op de
zorgen en gulheid der ouders voldoende ver klaring vindt. Terecht.
maakt hij de opmerking, dat kinderen zich bij den dood niet veel
anders plegen te denken dan "weg zijn"; en dat dus zulk een wensch
niet zoo heel veel beteekent.
Maar bij sommige personen kan dat alles groot ere afmetingen aange-
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nomen hebben. Als men maar niet klaar staat, om dat van een ieder
als waarschijnlijk aan te nemen. In Freud's boeken en elders hoort
men herhaaldelijk van personen, die zich hun droomen van hun
vierde jaar herinneren. Er bestaat geen reden, daaraan te twijfelen,
hoewel de meeste menschen toch zeker wel niet zulk een goed geheugen hebben.
Ons moeten de bedoelde verschijnselan interesseeren, omdat ze gemakkelijk herkenbare droomelementen zijn. Ieder weet welk een geweldigen rol de kindsheid in den droom speelt. De meeste menschen
droomen vaak over hun jonge jaren. Men mag nu de oogen niet sluiten
voor de beteekenis van droomen van volwassenen, waarin de bedoelde
elementen duidelijk optreden. Zoo vertelde een dame Freud "tot zijn
verbazing", dat ze nooit over den dood harer broertjes en zusjes gedroomd had (die verbazing was weer overdreven), maar voegde er
aan toe, dat ze zich wel een anderen droom herinnerde, die ze voor 't
eerst op haar vierde jaar, en later nog vele malen gedroomd had, maar
die er niets mee te maken had. Op een grasveld speelden een heeleboei kinderen, allemaal broers, zusjes, ,neefjes en nichtjes, en plotseling kregen ze vleugels en vlogen allemaal weg. Dit was natuurlij k koren
op Freud's molen. - Een neurastenica,door hem behandeld, was op
een dag zeer bedroefd. Ze zei ze wilde haar familie niet meer zien; die
moest een afkeer van haar hebben. Zonder noemenswaardigen overgang verhaalde ze daarop een droom: "Een lynx wandelt op het dak;
er valt iets naar beneden, of zij valt naar beneden, en toen droeg men
haar moeder dood uit het huis:' Opnieuw tranen. Zoodra Freud haar
uitlegde, dat dit een herinnering aan haar infantiel verlangen naar den
dood harer moeder beteekende, voegde zij er de toelichting bij, dat ze
als klein kind "lynxoog" genoemd werd, en dat haar moeder, toen
zij zelf drie jaar was, een dakpan op het hoofd had gekregen.
Men ziet in welken eigenaardigen bewustzijnstoestand deze droomvoorstelling of liever haar oorzaak verkeerde. De patiënt wist niet
wat de droom beteekende; niettemin bewees haar ziekelijke droefheid
en zelfverwijt dat ze de beteekenis wel degelijk kende. Er bestaat dus
een doorloopend verband tusschen droom en waken. Freud toont aan,
dat zulk een verband normaal is, en bij zeer vele, zoo niet alle droomen
voorkomt. Wanneer men ontwaakt verkeert men nog min of meer
in den bewustzijnstoestand van den droom, zoodat het kan voor komen, dat opmerkingen, die men bij zich zelf er over maakt, eigenlij k
nog in de droomwereld thuis behooren. Zoo droomde Freud eens dat
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hij een vriend een duidelij ke uiteenzetting der bisexueele theorie gaf,
waar hij toen mee bezig was. Bij het ontwaken was hij verbaasd over
de klaarheid van den droom. Volgens zijn meening is elke droom
immers een poging tot zelfbedrog, en dus allicht onduidelijk; deze
was dat heelemaal niet. Hij besloot onverwijld, zijn theorie in dien ûn
te wijzigen. Maar bij verder nadenken bleek het, dat de droom eigenlijk heelemaal niet zoo duidelijk en klaar geweest was, en dat de daarin gegeven uiteenzetting kant noch wal raakte. Het was eenvoudig de
vervulling van de wensch, de bisexueele theorie duidelijk in elkaar te
zetten; dat hij den droom zoo klaar vond was dus niet zijn eigenlijk
oordeel over den droom, maar een oordeel, in den droom over de
theorie geveld, en hoorde dus nog in de droomwereld thuis.
Het gevolg van deze omstandigheid is, dat men bij het ontwaken
nog in staat kan zijn, betrouwbare gegevens omtrent de beteekenis
van een droom te verstrekken. Ik heb dat zelf ondervonden, en dat
wel in een droom, die het mij gelukte op volkomen bevredigende
wijze te analyseeren. Er kwam daarin iemand voor over wiens identiteit ik mij in den droom volstrekt geen zorgen gebaard had. Toen ik
's morgens wilde weten wie dat was, wist ik het aanstonds met ontwijfelbare zekerheid, en de analyse heeft dat ook volkomen bevestigd.
Ik ondervond toen ook de waarheid van de bewering dat men de neiging heeft, datgene, waar de geheime bedoeling van den droom achter
zit, te vergeten. De sleutel tot mijn droom was een omstandigheid, die
ik noodzakelijk zeer goed weten moest, want ik had er in de voorafgaande dagen herhaaldelijk aan gedacht, en heb het mij later ook
herinnerd, maar terwijl ik mijn droom poogde te analyseeren, was ik
haar geheel vergeten.
Na ontleding bleek mijn droom de waarde van een kwajongensstreek te hebben, zooals ik in werkelijkheid nooit zou uithalen. Iets
dergelijks vindt men gewoonlijk. Dat Freud zich wou wijsmaken, dat
hij zijn vraagstuk had opgelost door bet zelf erg duidelijk te vinden,
was kinderachtig. Zijn poging om zijn vriend R. als een zwakhoofd
voor te stellen was het even zeer. Kortom, het infantiele leven staat
in den droom weer op. Dat is zeer belangrijk. Het leert ons den omvang kennen van de infantiele herinnering in droomen betreffende
onze jeugd. En het laat zien, hoe eigenaardig in lagen afgedeeld onze
nooit waarlij k vergetende psyche is.
Toegerust met deze inzichten is men wellicht meer geneigd het oor
te leenen aan de bewering datlichamelijke gewaarwordingennieuulk
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een grooten rol spelen in het droomen. De meeste menschen weten
wat het beteekent te droomen dat men drinkt of een privaat zoekt.
Vroeger achtte men het bestaan van den lichamelijken aandrang allezins voldoende ter verklaring. Freud ziet toch wel dieper als hij er niet
alleen pogingen tot voldoen aan dien aandrang in ziet. Waarschijnlijk
heeft de droom een meer direkt doel, te weten zich wijs te maken, dat
men niet behoeft te ontwaken. Zoo alleen is ook de droom van dien medischen adsistent te verklaren, die zich 's morgens, reeds geroepen
zijnde, in het ziekenhuis te bed zag liggen, met zijn naamplaat boven
zijn hoofd, zooals gebruikelijk is: als hij reeds in 't ziekenhuis was
behoefde hij niet meer op te staan om er naar toe te gaan. - Trouwens, wie heeft niet wel eens gedroomd, dat hij zich reeds aan het
aankleeden was(
Twee groote droombronnen hebben wij leeren kennen: den vorigen dag en de kindsheid. Een derde, niet minder gewichtige, is de geslachtsdrift, en nu niet de hypothetische van Freud, die tusschen het
derde en vijfde jaar zoo sterk zou zijn, maar de reeële uit de volwassen
jaren. Wij gelooven hem gaarne, als hij veel op die rekening schuift.
Het komt er slechts op aan de symbolen te vinden, opdat wij niet
alles waar wij verlegen mee zitten, over dien boeg wenden.
Wanneer wij, in ons tweede artikel de toepassing der theorie op
mythe en sage onderzoeken, kan dit juist belangwekkend worden.
Want tot nu toe hebben wij op die gebieden veel over de voortplanting, maar weinig over de geslachtsdrift gehoord. De primitieve
mensch is vol van de gedachte aan vruchtbaarheid, maar hij uit zich
daaromtrent kuisch. Althans zoo hebben de mythologen het tot nu
toe gezien.
Maar loopen wij niet op ons zelf vooruit.
De Weensche hoogleeraar geeft zelf toe, dat men met eenige goede
wil in alles een symbool, met name een sexueel symbool kan zien.
Dat is geen troostrij ke gedachte.. Aangewezen te zijn op de waarschijnlijkheid beteekent in zulke gevallen, dat men den goeden smaak en
het gevoel voor verhoudingen der onderzoekers als waarborgen voor
hun resultaten zal hebben te aanvaarden. En dat in een tijd, die deze
kwaliteiten niet op prijs stelt en niet aanmoedigt. Het onderwijs, dat de
onderzoekers gevormd heeft, is bij ons en elders doortrokken van een
geest, die in vele talen spreekt, maar niet in die van smaak en harmonie.
Met angstige voorgevoelens in het hart beginnen wij om te zien
naar dekking tegen de barbaren.

MYTHE EN SAGE

55 1

Vooralsnog valt er niets te doen dan de wetten der droomsymb0liek zoo nauwkeurig mogelijk te bestudeeren.
De Zwitsersche psychanalyst Jung, die door Freud verloochend is,
omdat hij enkele van diens grondstellingen afwijst, acht elke verklaring overbodig, wanneer een meisje na een geanimeerd bal droomt
van een roover, die haar met een lans doorboort. Wanneer hij het
echter even duidelij k vindt, dat de aanslag vervangen wordt door een
inbraak, een diefstal, een vervolging, dan bevinden wij ons reeds op
glad ijs. Een olifant met een lange slurf, die de droomster bedreigt,
kan nog als symbolisch gelijkwaardig gelden, maar een tijgerofleeu~
J ung heeft geen bezwaar, dat moet hij weten, maar wanneer hij ergens
van een meisje hoort, dat van wilde dieren gedroomd heeft, dan heeft
hij toch zeker nog niet het recht verkregen, daaruit eenige conclusie
te trekken. Het zijn dan ook niet alleen vrouwen, die zulke droomen
hebben en voor een man kunnen ze toch moeilijk sexueele waarde bezitten.
Een andere door Jung vermelde droom is welsprekender. Een
dame ziet den triumfboog van Konstantijn. Daarvoor staat een kanon.
Het schot gaat af en treft haar in haar portemonee, waarbij ze het
gevoel heeft, dat daarin nu iets heel kostbaars is. Het beeld verdwijnt
en ze ziet alleen nog het kanon, waarboven Konstantijn's spreuk "In
dat teeken zult gij overwinnen:' - Het komt mij voor, dat het begeleidend gevoel, in den kogel iets zeer kostbaars bezitten, voor de uitlegging beslissend is. Maar ik zie niet in, waarom een vrouw overigens nooit van een kanon zou kunnen droomen, zonder sexueele begeerten te verraden, en dit zal Jung, vrees ik, niet met mij eens zijn.
Het ligt niet in mijne bedoeling, de zeer respectabele opvattingen
van J ung thans verder te behandelen. Aan de theoretische inleiding
mijner studie moet een eind komen. Ik ontleende aan hem een paar
voorbeelden, die zich nog vertellen laten en eenige kracht hebben.
Thans wil ik nog een typisch voorbeeld aan het boek van Freud ontleenen. Het is de droom van een gezond Engelsch meisje. Zij verhaalt:
,,1 arrange the centre of a table with flowers for a birth day:'
Freud meent uit lange ervaring al dadelij k te weten wat alle droomelementen als symbool beteekenen. Een tafel is gewoonlijk het vrouwelijk lichaam. Het middelpunt moet de schoot zijn. De droomster is
met hare gedachten bij een "geboorte-dag:' Aangezien zij verloofd is,
en er zich tot haar leedwezen bezwaren tegen het voltrekken van het
huwelijk voordoen, is het vermoeden gerechtvaardigd, dat zij in haar
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droom de wensch vervuld, reeds getrouwd te zijn en zelfs al moeder
te worden. Dat komt bij de analyse ook aardig uit. Men weet, dat de
herinnering aan een droom nog tot de voorstellingswereld van den
droom kan behooren. De ontwaakte droomer weet soms nog wat de
elementen beteekenen; zoo niet, dan kan hem dat op de gebruikelijke
wijze ontlokt worden. Wanneer men iemands gedachtenwereld onderzoeken wil, verzoekt men hem alles op te noemen, wat hem bij het noemen van een bepaald woord invalt. De voorstellingen, die hem vervullen, zullen dan van zelf naar voren komen. Op deze wijze meent
Freud ook de beteekenis van droomsymbolen te kunnen ontsluieren.
In dit geval deelde droomster zelf mee, dat zij er een gevoel van geluk
bij had, en dat het haar te moede was# alsof ze in haar eigen (nog niet
bestaand) huis was. Op de vraag, welke bloemen zij neerzette, antwoordt zij: "expensive flowers ; one has to pay for them." Het waren:
lilies ofthe valley, violets and pinks or carnations." Freudvermoedde
aanstonds, dat de lelietjes van dale het symbool der reine onschuld
waren: de lelie is dat vaak, en een dal beteekent in den droom allicht
het vrouwelijke, zoodat de geheele uitdrukking "lilies of the valley"
met "vrouwelijke reinheid" te vertalen is. Vandaar ook het "kostbare" der bloemen; droomster was blijkbaar bezig, haar waarde in het
licht te stellen. Freud vond zich zelf heel brutaal, toen hij "violets"
voor een toespeling op het Fransche "viol" hield; doch toen hij, natuurlijk zonder dat te zeggen, haar vroeg, welke woorden haar bij
"violets" invielen noemde ze lIto violate." Anjelieren, zei ze, kreeg
ze vaak van haar verloofde; het woord dat haar daarbij inviel, was
"colour;" maar aan het eind van het gesprek bekende ze gelogen te
hebben; het was niet "colour," maar "incarnation" (vleeschwording).
- Freud concludeert: droomster wenschte, dat haar verloofde, het
geluk dat hem wachtte wat meer op prijs zou toonen te stellen, door
met wat meer kracht de hindernissen op zij te zetten. Wil men deze
analyse aanvaarden, gelijk ik meen te moeten doen, dan blijkt het wel,
hoe schrander en vindingrijk de droom te werk gaat. Hetzelfde leeren
trouwens vele analyses, waarvan ik er ten slotte nog éen vermelden
wil:
Een jonge, doch reeds vroeg gehuwde dame, droomt met haar man
in den schouwburg te zitten. De helft van het par ket is leeg. Haar man
vertelt haar, dat haar pas verloofde vriendin ook had willen komen,
maar haar verloofde had niets ander kunnen krijgen dan 3 slechte
plaatsen voor fl. 1.50. Het getal drie kan slechts slaan op de vriendin,
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die drie maanden jonger was dan zij. De fl 1.50 wijzen op haar eigen
man, die haar onlangs fl 150. - ten geschenke had gegeven. De deeling
door hondert kan, zooals wij reeds zagen, geringschatting beteekenen.
Kort geleden had zij zich erg gehaast om plaatsen te nemen, en was
door haar man geplaagd, toen het bleek dat de schouwburg half leeg
was. Hieruit neemt Freud de gedachte "Ik had mij niet zoo behoeven
te haasten; mijn vriendin, die maar drie maanden jonger is, heeft ook
nog een man gekregen. Ik ook wel, en een hondermaal beteren."
Wij hebben hier een waarlijk klassiek fantasieprodukt voor ons.
Aanleiding was de spijt over het overijlde trouwen, wakker geroepen
door het engagement der haast even oude vriendin. De in het onderbewuste rondwarende voorstelling "noodelooze haast" ontmoete de
gelij knamige herinnering aan den half leegen schouwburg, en verscheen onder die gedaante aan het oppervlak. Maar zoo zonder meer
ware de droom onkenbaar gebleven, en had dus niet de voldoening
van het uitspreken kunnen geven. De persoonlij ke en omstandigheidstrekjes moesten toegevoegd worden. Daartoe moest de vriendin het
schouwburgbezoek versmaden, omdat het haar te goedkoop was, wat
op de meest ongezochte wijze gelegenheid gaf om aan te duiden, wien
eigenlij k de verachting gold: den echtgenoot, vertegenwoordigd door
zijn gave van fl. 150.-, smalend door honderd gedeeld, waardoor weder
een bedrag verkregen werd, dat in de buurt der entréeprijzen komt.
Ik meen de inleiding hier te moeten eindigen, den indruk achterlatend, naar ik hoop, dat de droomanalyse ons een hoog denkbeeld
geeft van de bedrevenheid onzer onbewust werkende fantasie, maar
dat zij de wetten, die de fantasie beheerschen, en waardoor wij haar
zouden kunnen controleeren, nog niet heeft vermogen te vinden. Wel
geeft Freud een lange lijst van conclusies, maar die zijn weinig overtuigend en worden onvoldoende toegelicht. Wat daar bruikbaar in
lij kt, zal ik bij de toepassing op mythe en sagen gelegenheid hebben te
vermelden. Voorloopig eindig ik met het uitspreken van mijn vertrouwen, dat de tegen de psychanalyse ingenomen lezer den ernst en
de hooge beteekenis dier onderzoekingen niet zal willen miskennen.
DR. F. H. FISCHER.

HET ONUITSPREKELIJKE
I.

INLEIDING

I. FEBRUARI.

Sinds enkele dagen ben ik hier welbehouden aangekomen. Ik heb
gewacht met schrijven tot ik me eenigermate op m'n gemak zou
voelen. Voor het oogenblik is dit nog geenszins het geval. Maar ik wil
het nu toch niet langer uitstellen je iets van me te doen hooren.
Ik heb hier reeds een periode achter me liggen en in zooverre lijkt
me de omgeving reeds niet zoo vreemd meer. Ik heb n. 1. het hotel,
waar ik de eerste dagen woonde, verlaten en in de buurt van het kantoor een kamertje betrokken. Ik heb een voorgevoel, dat ik ook daar
weer niet lang blijven zal.
De reis hierheen was nog al vervelend. Ik was nog zenuwachtig
door het afscheid van mijn moeder. Veel te zien was er ook niet. Het
ging meestal dwars door de heide. Daarbij werd het al heel vroeg
donker. Daar ik eerste klas reisde bleef ik soms geheele trajecten
alleen. In de stemming, waarin ik ver keerde, was mij dit zeer welkom.
Tegen het einde der lange reis kwam er een Engelschman bij me in de
coupé. Wij spraken Franseh, beiden nog al slecht. Toen reed de
trein de stad al binnen. Wel een uur lang, dunkt mij, tusschen huizen
door. Het maakte een ietwat beangstigenden indruk. Telkens wanneer de trein stilhield op een der drukke perrons, dacht ik aan het
einddoel te zijn. Maar dan ging het weer verder en doken weer
nieuwe straten-complexen, met lichte pleinen en menschen-gewoel,
uit het duister op. Het leek meer een aaneenschakeling van steden,
dan één enkele groote stad.
De Engelschman stapte uit en zeide mij nog eens, dat het volgende
station mijn eindbestemming was. Ik maakte mij gereed om den
trein te verlaten en ging daarna aan het coupé-raampje staan. Wij
schenen het centrum der binnenstad genaderd te zijn. De straten
waren er schitterend verlicht. Overal glansde asphalt. Terwijl de
trein al begon te stoppen, verdonkerde het uitzicht weer en ontwaarde ik beneden mij in de diepte een groot plein met honderden lan-
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taarnlichtjes van lange rijen wachtende vigilantes. Deze aanblik meer dan wat later volgde - deed het besef in me levendig worden in
een millioenen-stad te zijn aangekomen. Een soort condenseerende
gewaardwording ••••
Op het perron was Mr. J. van de kanselarij aanwezig om me af te
halen. We hielden allebei, volgens afspraak, onze. zakdoek nog al opvallend in de hand. Maar ook zonder dat zou ik hem, naar zijne beschrijving, wel herkend hebben. Het is een zwaarlijvige oude heer met
een bijzonder groot hoofd, zoo zelfs, dat hij zijn hoeden moet laten
aanmeten.
We hadden den eersten menschenstroom wat laten voorbijgaan en
reden nu in een der vigilantes, die allen open waren, door het overvolle lichte centrum naar het hotel. Hetzelfde hotel, waar Mr. J. voor
23 jaar, onder soortgelijke omstandigheden als de mijne, afgestapt
was. Hij vond dat een alleraardigst idee. Ik voelde mij met Mr. J. onmiddellijk op mijn gemak. Ik herkende in hem een mij bereids vertrouwd ambtenaars-type. Een van de eerste vragen, die ik hem stelde,
was of ik met mijn tractement nog al zou uitkomen. Mr. J. lachte
overdadig - hij heeft een uitbundige cynische lach - en antwoordde,
dat dit op een zolderkamerjte wel gaan zou. Het trof mij, terwijl hij
zich, al lachende, in het rijtuig terugwierp, hoe dit weinig verlokkende
uitzicht mij meer geruststelde dan afschrikte.
Ondertusschen trok de vroolijke avonddrukte - het was Zaterdag
- in bonte afwisseling aan ons voorbij. Het was helder winterweer en
de schitterend verlichte winkels gaven iets feestelij ks aan het zoo levendig straten-aspect. Iets van een avondfeest binnenshuis.
Mr. J. liet mij rustig gelegenheid de nieuwe indrukken in mij op te
nemen. Maar ik merkte mij toch minder verbluft, dan ik gedacht had.
Wel was het alles ruimer, lichter, drukker, veel groot-scheepscher.
Ook besefte ik reeds, dat een eenling zich in deze menschenzee te verlatener moest gevoelen, maar dat leek iets, dat mij voorshands niët aanging. Vooral niet, waar ik al dadelijk in Mr. J. zoo'n goeden steun gevonden had. Ja, de groote verandering in mijn leventje, waartegen ik
zoo zeer had opgezien, had zich schier zonder overgang voltrokken.
Kort voor het hotel kwamen wij langs een enorm warenhuis, dat,
als van enkel hooge vensters opgetrokken, over den donker stuwenden menschenvloed een stroom van rossig licht goot. Mr. J. noemde
met zichtbare trots een naam. Het grootste warenhuis van het vaste
land. Wij reden over een donkerder plein en ik keerde mij nog een-
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maal naar het stadsbeeld om, dat thans uit lang vervlogen herinnering scheen op te doemen.
Het hotel, waar wij afstapten, was een laag vervallen gebouw, dat,
met een lapje tuin ervoor, nog al vreemd aandeed tegen de omringende moderne hooge huizen. Ook van binnen maakte het een indruk van
groote verwaarloozing. Er lagen versleten kleeden op den vloer, waarover men telkens dreigde te struikelen. Het was er overmatig warm.
In tegenstelling met die armoedige omgeving zaten er, aan kleine tafeltjes, feestelijk gekleede vrouwen met veel bloot van hals en armen
tusschen mannen in deftig %Wart en wit van avonddracht. Ook de
kelners waren allen %Wart befrakt. Het rook er naar kostelijk eten en
krachtigen ouden wijn.
We gingen een vervelooze trap op, waarvan de oude grauwe looper
vol verraderlijke gaten zat en in de boven-verdieping, die bijna geheel
donker was, wees Mr. J. mij mijn kamer. Een soort slaap-kabitlet,
vlak aan het einde van de trap, die zoo maar uit de eetzaal opstak. De
hotel-knecht bracht mijn koffer. Mr. J. prees in diens tegenwoordigheid nog eenmaal het oude logement. Voor 23 jaren was ook hij hier
afgestapt. Ha! ha! Maar zijn kamer lag wat verder op. Wel jammer,dat
hij die niet meer voor mij had kunnen krijgen. Maar die was bezet.
Wij gingen weer terug in de zaal, waar aan een der allerkleinste
tafeltjes voor mij een stoel was vrijgehouden. Mr. J. bleef wachten tot
het door hem bestelde eten en een half fleschje roode wijn gebracht
was. Daarop vertrok hij, na, met een knipoogje, mij nog den raad te
hebben gegeven, niet al te laat naar bed te gaan.
Een raad, waarde vriend, dien ik ook thans maar op zal volgen.
Want het is intusschen weer bijna middernacht geworden en in mijn
kamertje onbehagelij k koud.
2. MAART.

Hoe maak je het? Ik heb tot nu toe tevergeefs naar een briefje van
je uitgezien. Met mij gaat het zoo'n gangetje. Eén ding is zeker, wanneer ik je ook maar een flauwen indruk van mijn leven hier wil geven,
moet ik het anders aanleggen dan in mijn vorig schrijven. Dat merk ik
wel. Dan mag ik me niet te zeer in uiterlijkheden begeven. De indrukken van buiten zijn hier te talrijk en volgen elkander ook veel te
snel op om ze voorloopig vast te kunnen houden. En ten slotte beperkt het zich toch weer tot kleinigheden.
Je kunt er om lachen, maar wat me tot nu toe nog het meeste aan
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de verandering in mijn uiterlijk leven doet herinneren, is .... dat de
trottoirs hier zoo veel hooger zijn dan bij ons. Voor het overige schijn
ik mij reeds vrij wel aan de nieuwe omgeving gewend te hebben,
zoodat ik - al flaneerende - mijn gedachten weer als vroeger den
vrijen loop kan laten. Tot mijn lichaam dan alleronverwachts een hevigen schok krijgt, omdat het, de slaaf zijner vaste gewoonten, den
ouden te korten stap genomen heeft. Wel vreemd, dat ik daar d~
eerste dagen zoo geen last van had. Of eigenlij k heel verklaarbaar,
wanneer men bedenkt, dat ik weer wat tot me zelf begin te komen en
het uiterlijk bedrijf dus vrijwel aan mijn lichaam overlaten kan.
Wat ten slotte uit het enerveerende van mijn vertrek, het smartelijk afscheid van mijn moeder, de overstelpende drukte dezer wereldstad, is overgebleven, blijkt een uiterst weldoende stilte te zijn. Wat
ik, na den schijn van velerlei wisselvalligheden, als een wezenlij ke verandering heb onderkend, is het innerlijk feit volslagen aan me zelf te
zijn overgela~en. Ik heb de laatste jaren daarginds ook tamelijk eenzaam doorgebracht en wel vermoed, waar het met mijn leven ongeveer heen moest. Ik was, ik wil het niet verhelen, voor deze zelfkennis menigmaal beducht. Doch thans, nu er geen terugkeer meer
mogelijk blijkt, voel ik mij met mijn afzondering geheel verzoend.
Zoo is de groote bekoring van mijn leven hier een besef van onbeperkte vrijheid en al weet ik voorshands nog niet wat daarmede aan te
vangen en evenmin of ik later van deze zelfde vrijheid geen misbruik
maken zal, ik vraag niet verder. Ik geef me zonder voorbehoud over
aan dat nieuwe gevoel, dat al mijn gedachten, ook de onbeduidenste,
vergezelt. Dat mij reed!t bij vlagen radeloos ongedurig kan maken, als
ware ik overnacht schatrijk geworden en talmde nog kleinlijk in een
vale armoede. Gelukkig dus maar, dat de dagelijksche praktijk daar
zoo nuchter tegenover .staat.
Het hotel, waarover ik je reeds met enkele woorden schreef, heb ik
moeten verlaten. Het was er, met al die zorgelooze menschen, een
eigenaardig bedrijf, dat me zeer aanstond. Maar het werd te duur.
Daar heb ik voor het eerst het leven warm en veilig, en toch voor
immer van mij afgesneden, onderkend. Met dien verstande, dat dat
warme veilige, al bleef ik er ook zelf buiten, mijn afgunst niet vermocht op te wekken. Integendeel mij wonderlijk goed deed. Voor het
allereerst was er die atmosfeer, waarvan ik wel eens droomde en waarin ik mij, ook zonder met iemand een woord te wisselen, gelukkig
voelen kon.
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Thans ben ik weer ~onder mededoogen in de harde werkelij kheid
teruggebonsd. Eigenaardig hoe gelijksoortige levenssfeeren elkander
ten slotte toch altijd weer vinden. Als drab, dat na een korte beroering
in de heldere vloeistof lang~ be~inkt.
Ik woon nu, in de buurt van het kantoor, bij een ouden kleermaker,
wiens vrouw onlangs gestorven is en die daardoor een kamertje" had af
te geven. Maar nu is er ook blij kbaar niemand meer om de boel schoon
te houden. Zooeven ~og moest ik met mijn reispet de stof uit de vensterbank vegen, waar ik ie nu, met uit~icht op een der drukste straten,
zit te schrijven. Het is een heldere Zondagmiddag. Straks komt Mr. J.
in wien ik me gelukkig niet vergiste, om me af te halen. Ik ga met ~ijn
vrouw kennis maken.
Eén ding nog. Wanneer je soms de dagboeken van Hebbel eens
kunt krijgen. Ik geloof, dat hier het geschreven woord en de persoonlijkheid ~uiver tesamen vallen. Geen ~weem van onwaarheid. Verheven en toch concreet. Voor mij een gebeurtenis. Maar genoeg voor
heden. Houdt je maar goed.
2. MAART
Hartelijk dank voor je briefje, dat ~ich met het mijne gekruist moet
hebben. Ja, wees maar blij rustig in patria te zijn gebleven! Met die
vrijheid en dat gevoel van rij kdom hier is het larie hoor. Ik voel me
als een snoek op het droge.
Ik heb het erg slecht getroffen, waar ik thans woon. Een uiterst deprimeerende omgeving. Die kleermaker lijkt me niet wel bij het
hoofd. Het is een Poolsche jood met een lange grauwe baard en, niet genoeg, dat hij een dialect spreekt, dat ik maar half versta blijft hij voortdurend midden in ~ijn zinnen steken en staart me dan
met leege oogen hulpeloos aan. Ook is er een kleine hond, een fret,
waarvan men er hier veel heel ziet. Die schijnt zijn gestorven meesteres maar niet te kunnen vergeten en maakt een nog neerslachtiger
indruk dan ~ijn baas. Daarbij is het een bij~onder donkere woning; in
den gang naar het privaat moet men op de tast ~ijn weg ~oeken. Een
ware sterfhuis-atmosfeer.
Ook van mijn moeder kreeg ik weinig opwekkende berichten. Ik
had het kunnen voor~ien, waar ~ij ~oo een~m achter blijft. Maar er
was geen keu~e meer. Mijn plaats moest vrij komen voor het neefje
van den chef. Bij een weigering om te vertrekken, had men mij het
leven ~uur genoeg gemaakt en later mij daarover beklagende, dan had
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het natuurlijk geheeten: ja, waarom ben je dan indertijd niet weggegaan. Zoo draait het ambtelijk raderwerk en slingert iemand zonder
protectie ten slotte van zijn vaste ankerplaatsen. Wil je gelooven, dat
in sommige benarde oogenblikken, ik er toe gekomen ben in die
menschen daar bijna helsche machten te zien!
Maar zoo erg zal het wel niet zijn. Wanneer mijn moeder maar
eerst weer wat op orde gekomen is. Ik zal haar raden mijn kamertje te
verhuren. 's Avonds bij haar thuiskomst - ze ging iederen avond
kaart spelen - kwam ze nog altijd even bij me praten. Ik zat te dan
lezen en zij bleef, met haar mantel om en haar hoed op, aan mijn bed
staan. Dat was zoo gewoonte geworden. Thans is die leege kamer in
de donkere woning haar een gruwel geworden. Soms meen ik dat nog
levendiger door te maken dan zij zelf. Want zij weet niet waar ik ben,
zij kent mijn omgeving hier niet. Maar ik, in die enkele felle momenten, dat ik zoo onuitsprekelijk naar haar en mijn vroeger leventje daar
terug verlang, ik zie haar met een schuwen blik aan mijn kamertje
voorbijgaan. Ik doorvoel die donkere leegte daar als een graf, zonder
er hier in me zelf iets anders voor in de plaats te vinden. Dan stuit ik
op een innerlij ke leegte, waarin ik niet meer capabel ben tot smart en
enkel nog besef, dat zij er het ergste aan toe is. Daarom ook verzet ik
er mij energisch tegen mijn gedachten in die richting den vrijen loop
te laten. Want het eenig afdoende zou wezen weer terug te keeren,
het gebeurde ongedaan te maken. Maar dat kan natuurlij k niet en zoo
blijft mij slechts het goede voornemen over haar naar krachten bij te
staan.
Goede voornemens, waarde S. zijn een twijfelachtige waar. Ze
brachten voorloopig niets dan de negatieve ervaring hier nog immer
niet op den goeden weg te zijn. Het blijft een kwestie van piasters.
Mijn kamer - een slaaphokje voor aan straat, zoo klein, dat ik er tusschen de weinige meubelen nauwelij ks om kan vallen - kan niet
goedkooper. Maar het in de restauratie eten verslindt tot nu toe de
rest van mijn geld. Dat kan op den duur zoo niet blijven gaan, vooral
waar ik een groot gedeelte van den dag toch nog met een hongerigen
maag moet rondloopen. Er wordt hier n. 1. 'g avonds pas tegen half
acht gegeten en vooral tegen vijf uur krijg ik het dan te kwaad. Een
paar maal ben ik reeds om dien tijd een eethuis binnen geloopen,
maar daar zit dan niemand. Het licht brandt niet. De kelners zijn
naar huis. Dat is werkelijk te triest en dan heeft men 's avonds om
acht uu: toch weer honger. Eenmaal probeerde ik het met brood en
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eieren en wat melk op mijn kamertje. Een soort Hollandsch koffijdrinken, maar 's avonds thuis komend was de rommel nog niet opgeruimd. Ik ga dus trachten in een pensionaat onder dak te komen.
Alles bij alles voel ik mij tamelijk uitgewischt, leef zuiver automatisch.
Voor de hooge trottoirs is thans dat honger-gevoel in de plaats gekomen, dat de verandering in mijn toestand telkens weer merkbaar
maakt. En een kasboekje, waarin ik elken avond mijn uitgaven tot in
de kleinste détails noteer. Zeer noodig, waar mijn tractement dat van
een winkelbediende hier niet te boven gaat.
Ten slotte hoop ik je niet den indruk te hebben gegeven hier ongelukkig, of zelfs maar ontevreden te zijn. Als gezegd heb ik met een innerlijke leegte kennis gemaakt, die mij, op dat punt reeds niet verwend, toch eenigszins verwonderd heeft. Meer dan de nieuwe wereldstad-omgeving. Daarin vind ik reeds zonder veel moeite mijn weg.
Ik heb zelfs al een vaste avondwandeling. Een van de punten, waar ik
onwillekeurig nog al eens verdwaal, is een brug in het midden van de
stad, van waar men over het donkere water, in een vrije ruimte tusschen de huizen, de treinen af en aan ziet rijden. Als op een tooverlantaarn-plaatje en het wekt dan ook verre jeugd-herinnering. De
brug is zoo gebouwd, dat hij meeveert onder het ver keer, dat daar geweldig druk is. De beweging in den brug is duidelij k te bespeuren en
vooral in den beginne gaf dat een eigenaardige gewaarwording. Daar
te staan en op het geheimzinnig leven van de stad zachtjes mee op en
neer te deinen. Misschien dat ik er daarom half onbewust terugkeer.
Misschien ook omdat de verlorenheid, waarin ik tot nu toe leef, daar
nog telkens tot dat beloftevolle gevoel van vrijheid opgevoerd wordt.
Aansluiting met menschen, behalve de onvermijdelijke oppervlakkige, is mij nog niet gelukt. Omtrent die menschen en ook over mijn
werkkring hier een andermaal iets naders. Genoeg voor heden. Ik ga
trachten ergens wat eetbaars naar binnen te slaan, na al schrijvende
mijn maag met een cigaret en een glas water te hebben verschalkt.
Houdt je maar goed en groet bij gelegnheid de wederzijdsche kenmssen eens van me.

4. APRIL.
Alvorens verder te gaan, wil ik toch nog-even een paar kleinigheden memoreeren. Ze lij ken me nog al typeerend voor de menschen,
met wie ik hier te doen heb. Meer zeggend wellicht dan menige uitvoerige beschrijving.
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Den eersten dag na mijn aankomst - een Zondag - kwam Mr. J.
in het hotel dejeuneeren om me daarna een en ander van de stad te
laten ~ien. Om te beginnen ~ou hij me den weg naar het kantoor
wij~en. Toen we er voorbij kwamen - het lag geen vijf minuten van
het hotel in een grauwe ~andsteenen straat van enkel drie- en vier verdiepingen hooge hui~en - nam Mr. J. ~jn groote hoed voor een der
bovenvensters af en, ~ijn voorbeeld volgend, ontwaarde ik in de
tweede verdieping een gansche familie voor de ramen. De gezant met
vrouwen kinderen. Het was blijkbaar ~oo afgesproken en als eerste
kennismaking met mijn persoontje bedoeld. Ik kan niet ~eggen, dat
ik het bij~onder fijngevoelig of ~inrijk vond. Het deed me denken aan
paarden, die, alvorens ver kocht te worden, eerst even hun beste
beentje voor moeten ~etten. Het gaf me al dadelijk een minder hoogen
dunk van die menschen daarboven. Maar ik had de stille voldoening
door mijn uiterlijke verschijning hun op~et vrijwel te niet te doen.
Want ongeacht de strenge vorst bewoog ik me - bij gebrek aan een
winter-paletot - in een luchtig ~omerjasje en ~oo ging benulligheid
aan benulligheid te loor. De rol, die, tijdens de gansche vertooning,
mij toebedeeld scheen, was die van het erbarmelij k kleine tegenover de
voldragen grootheid. Iets als de moedereend, die het jong uit de
schaal ~iet treden en die eerste indruk is dan ook voor mijn verdere
verhouding kenschetsend gebleven. Met dien verstande, dat het goedmoedige van de oude eend hier ook niet ontbreekt. Het ~jn inderdaad beste menschen, ~ooals ik je nog later dikwijls hoop te doen
blijken.
Na een wandeling door een uitgestrekt boschpark midden in de
stad, dat met marmerbeelden en - groepen meer dan overladen was
(Mr. J. dweepte met het Wagner-standbeeld en probeerde daar ~elfs
een aria in te zetten) ging het op be~oek bij den Legatieraad. Daar
ontdooide ik ook in figuurlijken ~n. Van het begin tot het einde niets
dan ongedwongenheid. Geen ~eem van gekunstelde vormen. Een
gevoel als had men - het jeugdige echtpaar en hun dochtertje - al
sinds eenige jaren op mijn komst gewacht. Maar dit scheen toch weer
deerlij k overdreven. Er was van het ge~antschap nog een attaché op
be~oek, een jongmensch met een typisch Pierrot-ge~cht en somwijlen
klonken de stemmen, ~ag ik het heele arrangement de~er nieuwe omgeving met het af- en aanloopen van gegalonneerde knechts, bijna
tooneelmatig. Voor m~enissen, voor klein-benepen ~elfbeklag was
hier geen plaats meer. Het leven had met kwistige hand gegeven e
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de gelukkige ontvangers leken zich daarvan bij voortduring bewust.
In de heldere winterzon, die binnen de rij k bemeubelde woning viel,
kwam er om die goed-gekleede opgewekte menschen een atmosfeer
vol vlottende beweging, waartegen mijn reeds danig verstarde innerlijk geen stand vermocht te houden.
Voor het eerst sinds mijn vertrek viel die benauwing van mij af een
steen tusschen steenen te zijn geworden en het eenige wat nog remmend op mijn stemming werkte, was dat ik er in een grauw colbertje
zat. Ik vreesde voor onbeleefd te zullen worden gehouden. Maar het
feit niets anders te bezitten scheen voor de buitenwereld toch minder
onaannemelijk dan ik zelf vermoedde. Want bij het heengaan, terwijl
in de garderobe de huisheer ons eigenhandig behulpzaam was, zeide
deze bij het aanreiken van mijn zomerdracht: Welaan, ik was al bang,
dat u ook nog zonder overjas gekomen was!
Alles bij alles, hier het tegendeel van voorzichtig op een afstandje
te worden gadegeslagen en vooral in die eerste zoo moeitevolle dagen
van mijn verblijf, werd mij van deze zijde een hartelijke tegemoetkoming en zelfs gastvrijheid betoond, waarmede ik soms meer dan
verlegen was. Ook geldelijken steun, maar dit beperkte zich gelukkig
slechts tot één enkel geval.
De opwekking van dit bezoek deed mij wat minder mistroostig een
eenzamen Zondagavond tegemoet gaan, zooals ik er thans hier reeds
een gansche reeks achter me heb. Van den Zaterdag op den Maandag
kan het me gebeuren, dat ik, behalve met een kelner, geen stom woord
spreek, zoodat ik af en toe mijn keel maar eens schraap of er nog geluid in zit. Wel is het eigenaardig, dat het met het vinden van kennissen hier nog steeds niet vlotten wil. Of eigenlijk heel begrijpelijk. In
zoo'n haastige wereldstad schijnt iedereen al in een bepaald kringetje
te leven en men kan zich daar op straat zoo maar niet aan vasthaken.
En van heel dichtbij zie ik meer de kringetjes dan de menschen. Ook
is het een andere landsaard, zoodat men het om te beginnen meer bij
de landgenooten zou willen zoeken. Nu is hier wel een Hollandsche
vereeniging, maar dat lijkt me meer een plattelands societeits-beweging, waar trouwens buiten den Donderdagavond geen sterveling
komt.
Maar al ware dat alles ook anders, dan zou ik met het maken van
nieuwe bekenden toch erg voorzichtig zijn, omdat dit zoo'n verstrekkenden, ja dikwijls beslissenden invloed hebben kan. En dat hangt
weer met iets anders samen, waarmede ik voor ditmaal besluiten wil.
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In mijn afzondering had ik volop gelegenheid mij met het verleden
"onledig" te houden. Ik heb er mij, als een kind aan moeders rok,
aan vastgeklampt. Ik bemerkte wel, dat het op mijn verlangen niet
meer reageerde, maar durfde evenmin toe te geven, dat het voorbij en
afgestorven was. Ik heb zelfs nog getracht er mijn uiterlijk leven naar
in te richten. Zag ik een eethuis, dat met een kroeg daarginds gelijkenis had, ik ging er binnen. En zoo ook met aller hand kleinigheden.
Het heeft natuurlij k niet gebaat, maakte me in mijn eigen oogen veeleer belachelijk. Ik begrijp dit alles wel, maar wat me daarbij ontgaat,
is hoe ik er thans toe kom mijn vroeger leven als in zich zelf verteerd,
volmaakt uitgebloeid te zien. Als een afgesloten eenheid, zoodat ik
weer geheel opnieuw zou moeten beginnen. Een gewaarwording ongeveer, als ware mijn tegenwoordig bestaan een leegstaande kamer,
waaraan het eerste beste meubelstuk dus een eigen physionomie zou
ge.ven. Vandaar mijn reserve in het maken van nieuwe kennissen, die
zich trouwens niet opdoen. Voor het overige lijkt het me een obscedeerende gedachte, waartegen ik me dien in te zetten, ook al omdat
zij niet juist kan zijn. Het leven toch ontwikkelt zich geleidelijk en
vertoont dan ook, in den loop der jaren, als een boom geledingen. Van
waar dan die plotselinge breuk? En hoe, wanneer het verleden ook
nog die laatste korte spanne van bezinning binnen zich betrekt. Dan
moet verder leven zich zelf weer spreken. Maar het loopt weer tegen
middernacht, zoodat ik voor ditmaal liever eindig.
5. APRIL
Tot de dingen, die hier nog al opvallen, behoort ook de inrichting
van de huizen. Het eigenaardige daarbij is, dat ieder huis een gemeenschappelijke trap heeft, die als het ware een voortzetting van de publieke straat is. Op die trap komen dan, in de verschillende verdiepingen, de deuren van de eigenlijke woningen uit, met naambordjes
en bellen, als bij ons buitenshuis. De voorname huizen hebben een
voor- en een achtertrap en kenschetsend voor den geest hier dunkt
mij, dat aan de met fraaie loopers belegde voortrappen zich gewoonlijk een waarschuwend opschrift bevindt: "Aufgang nur für Herrschaften:' Toen ik voor de eerste maal bij Mr. J. een bezoek bracht,
moet ik onbewust voor deze kasten-in-deeling teruggeschrikt ûjn en
mezelf niet tot de heerschappen gerekend hebben. Want ik kwam op
de achter-trap terecht, die voor het dienspersoneel bestemd is en
waar de açhterkanten der woningen op uitkomen - ook weer met
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naambordjes en bellen - zoodat ik mijn opwachting door de keuken
maakte.
t s Avonds om tien uur worden de straatdeuren, zware hooge deuren
als bij ons van koetshuizen, gesloten en kan men dus na dien tijd de
trappen niet meer op om, zoo noodig, in een der woningen een bezoek
te brengen. Ik heb dit van den beginne af ongezellig gevonden en al
ben ik nog altijd zonder kennissen, bij wie ik zoo maar op zou kunnen
loopen, hindert mij die belemmering toch telkens weer zoodra ik er
aan denk. Daarom ook ben ik er erg mede ingenomen, dat het huis
waar ik woon, op de Weensche manier, een portier heeft, die dag en
nacht in een klein hokje achter de gesloten deur zit, zoodat men er te
allen tijde terecht kan. Mocht er dus onverhoopt voor mij bezoek
komen, dan ben ik steeds te bereiken. En al kwam er na Mr. J. ook
nooit meer iemand, ik voel mij daardoor in mijn afzondering minder
geisoleerd.
Je merkt, ik teer op kleinigheden. Of liever, ik tracht de lichtpunten
te savoureeren, waar ze maar eenigermate op willen duiken. Ook
jouw brieven kan ik voorloopig nog niet ontbeeren. Ze zijn mij, als die
mijner moeder, ieder op hunne wijze, de boden van een goed en zeer
vertrouwd leven, waaruit ik - de hemel wete waarom - op eenmaal
uitgestooten ben.
Tot nu toe voel ik me hier nog immer de flaneur. Ik heb het met de
eterij thans zoo ingericht, dat ik 's middags staande weg ergens een
paar,broodjes met een kop koffie neem. Op die manier kan ik t s avonds
voor mijn hoofdmaaltijd wat meer besteden. Die gelegenheden, waar
ik t s middags heenga, zijn wel typisch grootsteedsch. Rijk en arm
staat er gemoedelijk door elkander. Heeren met hooge hoeden en
deftige akten-tasschen, naast ruige koetsiers, zoo maar van de bok
gewipt. De broodjes - kleine halve gesmeerde broodjes met vleesch
en kaas en aller hand -liggen op lange rijen in glazen vitrinen, waarbij een juffrouw voor de bediening. Messen en vorken vindt men aan
de kleine ronde tafeltjes, waar staande weg wordt gegeten. Kleine
jongens loopen er voortdurend heen en weer om de gebruikte vaten
met de verfrommelde papieren servetjes weg te halen. Erg huiselijk is
het niet. Vooral niet, wanneer men er door de volte aan een der smalle
toonbanken tegen de wand gedrongen staat. Dat geeft te zeer de gewaarwording van paard aan ruif. Maar voor weinig geld, - een dertig
veertig cents, - krijgt men er zijn bekomst. En veel tijd kost het ook
niet, zoodat er nog gelegenheid voor een kleine wandeling overblijft,
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alvorens naar het kantoor terug te gaan. Het kantoor, vooral de huisvesting daar, is een tamelijk sombere beweging. We zijn er n.l. op
een vliering ondergebracht, zoo armoedig mogelijk. Ook wat het
werk aangaat, geloof ik er op achteruit te zijn gegaan. Maar daarover
wil ik mijn oordeel liever tot later opschorten.
Van 's middags vijven tot het avondeten om half acht blijft immer
nog mijn bezwaarlijkste tijd. Dan voel ik me het allermeeste uit mijn
verband gerukt. De menschen hier gaan dan weer koffijdrinken en
koeken eten. Ik heb dat ook een paar maal geprobeerd, maar het beneemt de eetlust zonder te verzadigen en, op die wijze, zou men
buiten het kantoor, alleen nog maar in kroegen zitten.
Om wat van de stad te zien, gaf ik er in den beginne dan ook maar
de voorkeur aan met een hongerige maag te blijven rondloopen. Of
voelde ik me te slap, dan ging ik in een tram zitten en liet me van het
centrum naar de peripherie rijden, waarmede ik, heen en terug, dikwijls een paar uur zoek maakte. Ik kan niet zeggen, dat dit erg opwekkend was, maar zoodoende heb ik de stad naar alle richtingen leeren
kennen en een treffenden indruk van hare verbijsterende uitgestrektheid gekregen. Zoo herinner ik mij een middag, dat er een sneeuwstorm Op' kwam steken. Ik vluchtte in de eerste de beste tram en reed
ten slotte door troosteloos vale arbeidsbuurten, waar de sombere vier
verdiepingen hooge huizen - z. g. huurkazernes - in grauwe eentonigheid allen op elkander geleken en aan weerszijden der schier
eindelooze straat telkens weer dezelfde vale grauwe onafzienbare
straten uit de sneeuwjacht opdoken.
Sindsdien heb ik het met die tochten opgegeven. Ik beperk me tot
een voorzichtig wandelingetje in de drukke winkelbuurten of, wanneer het weer te slecht is, slenter ik doelloos door het groote warenhuis, waarover ik je reeds meen geschreven te hebben. Met zijn vier
verdiepingen op een complex van meerdere straten gebouwd, is het
een stadje op zich zelf. Ik had de voldoening er reeds een paar maal
iemand den weg te kunnen wijzen. Ook op straat is mij dat al gebeurd
Uiterlijke kenteekenen dus van zich bereids thuis te gevoelen. Zoo
houd ik maar goede moed, maar ben toch iederen dag weer blij, wanneer ik me er tot het avondeten doorheen gewer kt heb. Daarbij gaat de
tijd hier razend snel voorbij. Het leven gegeneraliseerd tot een hoogere-burgerschool-vacantie, waarin men - ondanks de beste voornemens - tot niets komt. Een eigenaardig iets. Ook het lezen heb ik
voorloopig opgegeven.
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Een nieuwe phase, waarover ik zelf minder goed te spreken ben, is
dat ik me de laatste dagen aangewend heb, "thuis" op de sofa te gaan
dommelen in afwachting van den avond. Na mijn knorrende maag
met een glas water en een cigaret verschalkt te hebben. Tegen half
acht ga ik dan naar mijn eethuis. Een derde rangs-gelegenheid, voor
winkelbedienden en studenten. Een lange pijpela, waar het heerlij k
warm is. En waar ik mij na den eten papier en inkt laat geven en je
thans te schrijven zit.
Wat ik nog zeggen wou, in verband met die groote huizen, is dat
het criterium van rij k te zijn daardoor een geheel ander wordt. Zoo
kan iemand, die hier een étage-woning heeft en desnoods nog eigen
paard en rijtuig, zich een stumperd voelen tegen den bewoner van een
eigen huis, waartoe dan ook een ontzaggelijk inkomen noodig is. Het
lijkt lets bijkomstigs, maar komt ten slotte neer op een verschuiving
der waarde-bepalingen, waartegenover het burgerlijk standpunt de norme - vrijwel zoek raakt. Een troep van, in onze oogen hevige
rijkaards, die zich schamen om hun armoede. Een strop voor het socialisme, dunkt jou ook niet. En dan die opgang "alleen voor heerschappen"!
Je raad om de Kon. Bibliotheek te bezoeken, heb ik tot nu toe nog
niet opgevolgd. Ik hoop daar eerstdaags eens heen te gaan. Voor
heden genoeg. Hier te schrijven heeft zijn eigenaardige obstacles. En
er kwam, zoo waarlijk, een kennis opdagen. Over hem een volgende
keer.

6. MEI.
"Mann solI über die Brücke und baut sich ein Haus darauf:' Zoo
ongeveer staat het ergens losweg tusschen de dagboek-aanteekeningen van Hebbel. Dus het leven voorbereiding, niet iets om er zich in
te vestigen. Beweging en nog eens beweging.
Die losse aanteekeningen, dikwijls zonder verband met wat voorafging of wat volgt, zijn bij dezen schrijver buitengewoon treffend. Tenminste ik ondervind het zoo. Als een dringende waarschuwing om
vooral niet in platte gewoonte te verstarren, zoodat men onwillekeurig even van het boek opziet om na te gaan, of het soms al zoo ver is.
Maar ditmaal had ik me niets te verwijten. Van vestigen geen sprake,
ja, van een brug in den hier bedoelden figuurlijken zin al evenmin een
spoor. De laatste vaste grond lijkt me onder de voeten weggezonken,
mijn persoonlij kheid ten eenemale uitgewischt.

HET ONUITSPREKELIJKE

567

Het is stil en donker binnen me geworden, misschien wel omdat ik
zooveel alleen ben, maar als terugslag op die donkere binnenstilte
voel ik de vibreerende harteslag van het mij zoo dicht omringende
leven dan ook te heviger. Vooral nu de avonden zachter en lichter beginnen te worden, kan ik er maar niet genoeg van krijgen rond te flaneeren. Ik verlaat gewoonlijk pas tegen de schemering het huis, waar
het op de trap dan al donker is en loop langs omwegen het centrum
tegemoet. In de zoele onwezenlij ke atmosfeer blinken reeds hier en
daar lichten op, die zich in de verte tot guirlandes vereenigen, als werd
vandaar de gansche stad in illuminatie gezet. Schier ongemerkt is dan
het donker gevallen en lokt het mij uit die stillere buitenwijken weer
naar de overvolle winkelstraten terug. Daar in de felle verlichting der
hooge booglampen, het flonkerend schijnsel der prachtige winkels,
het schitterend wisselen der electrische reclames, laat ik mij willoos
opnemen door den stuwenden menschenvloed. Het ononderbroken
geratel der tallooze voertuigen verstomt mijn denken, ten slotte gebeurt alleen nog maar dat vlottende van licht doordrenkte buitenleven. Het gaat verder, ook zonder mij, tot - hongerig en vermoeid
- ik ergens opzij van het gewoel weer tot bezinning keer.
Nog dikwijls voert mijn weg zoo naar dat water, waar tusschen de
donkere huizen de treinen kijkspelachtig af- en aanrijden en voel ik
mij op vreemde wijze van me zelf gescheiden, als liep ik nog immer
door de feestelijke straten. Dan tuur ik naar het in licht verzonken
stadsbeeld en kan het gebeuren, dat ik me zelf naderen zie. Mezelf
als een vreemdeling tusschen vreemden, met wie ik door niets en
niemand meer verbonden ben. Zoo is het me ook reeds overkomen,
dat ik, 's middags op de sofa ingedommeld, enkel ontwaakte door de
herinnering aan dat rustelooze wereldleven, nog zonder dat het besef
eener eigen persoonlijkheid zich daarbij gelden deed. Voor een ondeelbaar oogenblik heeft het dan den schijn als ware men tot een objectief begrip der dingen geraakt, maar gewoonlijk lijkt het toch meer
op een nachtmerrie. Een armzalig gevoel niet meer hier of daar te behooren. Een uitgestorven leegte, waarover ik je al eens schreef. Nog
onlangs, gedachteloos aan mijn woningsdeur voorbij geloopen,
kwam ik in de stille vliering van het trappenhuis te staan en overviel
mij daar een z;Ïnlooze angst.
Misschien ook dat dit alles slechts aanduidingen van naderende
veranderingen zijn. Kort voor mijn vertrek had ik daarginds iets dergelijks. Ik was op een troosteloozen avond in de uiterste buitenwijken
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verdoold, waar het ten slotte nog enkel maar door stukken land in
aanbouwen langs blinde schuttingen ging. Een striemende regen
sloeg me in het gelaat en terwijl ik in het duister tegen den storm worstelde, stond het op eenmaal in me vast; dat dit het einde beduidde!
Twee dagen later kwam onverhoeds het aanbod en nog geen week
later zat ik in den trein. Zou dus wel degelij k in sommige felle momenten, het geestelijk oog de grenzen van het tijdelijke overzien?
Hoe dit ook moge wezen, ik ben er toe gekomen wat minder kieskeurig in het maken van nieuwe bekenden te zijn. De leegte werd te
tastbaar en zoo passeer ik den laatsten tijd nog al eens een avond in
het gezelschap van een Hollander hier. Dezelfde, die tegen het eind
van mijn laatste briefje in dat restaurant nog een glas bier kwam meedrinken. Het is een mislukte doctorandus in de letteren, die - na
allerhand wederwaardigheden in de halve wereld - ten slotte bij
ons op de vliering belandde en daar nu, zonder vaste aanstelling, op
uurloon den tijd de loef tracht af te steken met het samenstellen van
alphabetische registers. Het is een kunstenaar in het maken van uren
en voor de rest een barsche sinjeur, die door het leven niet minder
barsch bejegend lij kt.
Het zou me te ver voeren op zijn verleden in bijzonderheden in te
gaan, maar de hoofdindruk, die men door zijn verhalen krijgt, is dat
hij nooit iemand anders dan zich zelf kwaad berokkend heeft. Thans
neemt hij het standpunt in, dat rijke lui verplicht zijn hem van hun
overvloed te helpen, zonder dat hij daarvoor dankbaar behoeft te zijn.
Als van zelf sprekend weigeren de rijkaards deze meening, laat staan
dan hun overvloed, met hem te deelen en noemen hem zelfs een onbeschaamde bedelaar. Zeker is, dat hij van de betaling op het kantoor
niet leven kan en daarom in zijn vrijefl tijd nog lessen tracht te geven.
Maar daartoe moet hij twee kamers bewonen, want dames in een slaapkabinet te ontvangen, krenkt - hij loopt tegen de vijftig - zijn
pudeur. Dit jaagt hem weer op hoogere kosten en, waar leerlingen
zich zoo goed als niet meer aanmelden, draait hij dus in de vicieuse
cirkel.
Ik kan niet zeggen, dat het bijzonder opwekkend gezelschap voor
me is, zoo'n uit de banen gerukt leven, dat daarbij toch de kracht
mist zich van het verleden af te wenden. Daarin zijn wij, dunkt mij,
vrijwel antipoden. Hij, enkel nog opfleurend door wat er vroeger eens
was. Ik verlangend uitziend naar iets nieuws, dat in mij een sprankje
geestdrift zal vermogen te ontsteken. Maar waar ik mij nog het meeste
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over verwonder, is dat een dergelijk type nu juist mijn weg weer
kruisen moest.

7. MEI
De manier, waarop we hier met het kantoor zijn ondergebracht, is
toch wel primitief. Op het kantje van het nog menschwaardige af;
beslist vernederend al is het dan vier hoog en daarom heb ik maar
eenige maanden gewacht met je erover te berichten, want voor mijn
eerste indrukken had ik waarschijnlijk niet immer de onpartijdigste
bewoordingen gevonden. Stel je, vlak onder het dak van een der
hoogste huizen, drie in elkander loopende sombere vlieringhokken
voor, een soort Hollandsche meidenkamers, en wanneer je dat gelukt
is, kan ik me de moeite eener meer gtdetailleerde beschrijving eigenlijk
wel besparen. Maar wellicht dat je er ten slotte anders over oordeelt.
Het eerste vertrek, waar men na het beklimmen van een honderdtal trappen, binnenkomt is zonder eenig venster en ontvangt door
een matglazen daklantaarn slechts een waterachtig licht. De lage
wanden zijn er door archiefkasten ingenomen. De rest van het meubilair bestaat uit drie ijzeren tuinstoelen, die zonder tusschenmimte
naast den mgang zijn geplaatst, als moest er het nog naar adem snakkende publiek argeloos gephotografeerd worden. Onder de daklantaarn bevindt zich een antiek gesneden lessenaartje met de naakte
achterzijde onbehoorlijk naar het midden der kamer gekeerd. Hier
zit de doctorandus en laat in het waterachtige licht iederen dag opnieuw
het immer meer verbleekend verleden aan zijn geest voor bijtrekken.
Aan de eenige vrije wand hangt, boven een tafel, waarop een karaft
met glazen, een groote spiegel in zwarte lijst. Een vale kasten kamer
waarin de uitgebouwde steenen kachel, met zijn open haard en terracotta beeldversiering twee gevleugelde vrouwsfiguren, die
brandende fakkels dragen, een amor in medaillon - als een eerbiedwaardig kerkstuk aandoet.
De tweede kamer heeft slechts een venster aan den binnenhof.
Ook daar is het licht zeer spaarzaam, zoodat het eigenlijke vertrek in
romantisch ha!{-donker verhuld blijft. In die jarenlange schemering
voeren hun pretentieloos bestaan: een soortgelijke kachel als in het
eerste vlieringhok, echter zonder haard of beeldhouwwerk; twee der
gele archiefkasten en een ijzeren waschbakje, waarnaast een steenen
vergiet, als in een slaapstee. Aan het eenige raam zijn twee groote
keukentafels, die als lessenaars dienst moeten doen, dich op elkander
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geschoven en het is Mr. J. en mijn persoontje vergund, ver van de
verlokkingen der wereld, tot een meer contemplatieve waardeering
van het leven te geraken. Wil je wel gelooven, dat ik ze heb leeren
liefhebben, die "bruits de la maison", ook dat even op klinken van
wat gebroken geluiden uit de diepe binnenhof en dat ik mijn vliering
voor geen model kantoor meer zou willen ruilen. Bovendien verzuimde
ik te vermelden, dat in onze zij het wat duistere kamer de wandversiering niet vergeten is. Drie portretten in gekroonde lijsten,
ovale vergeelde koperdrukken. Een bloeiende jonge vrouw, een
afgeleefde man met open mond. Daaronder, met korte blonde
haren, jongensachtig, hun dochtertje. Een groote scheurkalender.
Armoedige gaslampen. Een licht benomen tafel kamer . Een wak van
den grauwen hemel.
Het derde vertrek is in straffe tegenstelling met de beide andere
en daarvan door een houten schot gescheiden, als doordrenkt van
licht. De laatste vrije doorsnee-wand daar wordt van kniehoogte door
een opvallend groot venster ingenomen. Opvallend vooral door zijn
constructie. Het venster is in rechthoekige vakken ingedeeld, die met izer omrand en van krukken voorzien - tesamen en ook onafhankelijk van elkander kunnen worden opgetrokken. Zoo kan het
raam in twee gave helften naar binnen uiteengeslagen worden. Of, het
raam gesloten zijnde, kan een der vakken, waarvan er zich drie in
iedere helft bevinden, alleen worden opengezet. Of aan weerszijden
een. Daar het zoo samengestelde raam bovendien een dubbel-venster
en slechts matig zindelijk is, lijkt het er nog meer op of het weidsche
uitzicht in vakken als van een legprent ware ingedeeld.
Want na de sombere bedrukking der lage vlieringhokken te
grootscher de overstelpende aanblik van het ongebonden buiten.
Geen doodsch belemmerende starre gevelrijen meer. Zoo ver het
oog reikt de grauwe hemel in zachte welving over de groene
beddingen, de deinende heuvelen van boomkruinen, die zich nog
slechts tot halverwege het groote venster vermogen op te wringen. Te
midden van het woud dier uitgestrekte binnentuinen de vergulde
koepel van een machtig bouwwerk. Met beelden talrijk in kleine
afstanden op de zandsteenen dakomranding. Vereenzaamd. Metaalmat-glanzend in het kille doffe licht, als uit lang vervloten tijden.
Aan den gezichtseinder, hoog opstekend uit de traag-bezonken kwalm
der verre stad, fabrieksschoorsteenen. Ontnuchterend, grauwen alledaagsch.
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Tot ergens de lage hemel breekt, de gouden koepel zich fel verheldert en weer versombert, het bleek-verweerde kopergroen
lijkachtig afsteekt tegen de zwoegende regenwolken en een verre
weerschijn van het zoo kortstondig lichten de vergulde pilaartjes van
het rond-open bovenstuk der koepel in een kille gloed doet staan. Als
trachtte zich hier van wijd en zijd de grauw bedreigde morgen tot een
schuchter begin van eigen leven op te maken. Van wijd en zijd.
De gestage wisselwerking van het alom open buiten, waardoor de
wat meer verzorgde inrichting van het laatste vlieringhok voor licht
en ruimte toegankelijk en in enkel kleur en vorm schijnt op te gaan.
Een oude verroeste vulkachel, een vloerzeil met het gebloemd patroon van een Perzisch tapijt. Een grenenhouten schrijfbureau met
groen laken overtrokken. In het raamkozijn de tablet met vork en
hoorn van een huistelefoon. Dit alles - de spreek- en raadskamer schier zonder afscheiding in het vlotte hemel-lichten, onttrekt zich
aan de nuchterheid van het alledaagsche en verkrijgt bij wijle de
volle bekoring van een nieuw bewegelijk gegeven.
Maar dan voeren de zwartig ingeloopen paadjes der vervelooze
gronden weer binnen de doodsche schemering van het middenvertrek. Weer terug in het broeikasachtige licht der kasten kamer en ligt
er dè vliering, de kanselarij, neerdrukkend vaal, zielloos, verlaten en
ontmoedigend.
Dan gaat het - voor wie niet als ik tot de ingewijden behoort, die
van de groote voortrap gebruik maken - over een door getemperde
gasvlammen spaarzaam verlichte smalle gang, waarvan de onverhoedsche wendingen geen einde schijnen te nemen. Tusschen huiselijk aan de wanden opgestelde groote kasten door, langs blind-gesloten deuren, tot waar een zweem van daglicht lokt en onder een schuine daklantaarn de witte spijlers opsteken van de achtertrap. Even nog
de duizelingwekkende aanblik eener doodelijk-diepe binnenschacht.
Maar het leven niet langer die vormloos-matte plek in het onderbewustzijn. Weer herinnering aan de wereld en de menschen ergens vet.
Met nauw bedwongen spot komt een knechtje uit een schemer portaal gedraafd, verdwijnt dan dartel in het ziellooze trappenhuis, zich
er thuis voelend als een konijntje in een duinpan.
Tastend en aan de smalle treden hortend voert het er moeizaam
omlaag. Noodgedwongen soms aan het vuilwitte hekwerk der ijzeren
spijlers gedrukt om voor een strompelende gedaante plaats te maken.
Enkele halfneergedraaide gaspitten verspreiden een rossig schijnsel,
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dat in groote afstanden aan de grauwe wanden flakkert. Schaduwen als rook, als vleermuizen-wiekslag, tuimelen om de spijlenkoker.
Maar een weerspannige glasdeur knarst in haar voegen. Weer plotseling veilig gelij kvloers, lichtschuw in stilte van een hol en bol beklinkerde hof, met alom het star-oogen der talrijke tot vier verdiepingen hooge vensters. Een flard van de grauwe hemel. Een enkele
vreemd verloren binnen-woning, met bloemen in de koûjnen, een
deur met brievenbus en schelknop, als wezenlijk aan straat. Voetstappen klinkt nog leeg-vereenzaamd op in eên hooge vestibule met aan
de wanden grauw hard-glanzend marmer. Langs het half-donker
eener statige trap met gebeeldhouwde leuningen en een mollige looper
onder zware messing-roeden. Het trappenhuis geschraagd door blank
geaderde roodbruine marmerzuilen. In de bovenschemering daar
langwerpige fresco's van room-murwe naakte kinderfiguren. Over
den trap-opgang een helder koperen lamp met glanzende facetten van
geslepen matglas.
Nog binnenshuis in licht-benomen kelderkoelte. Straatgeruchten
gedempt. Een zware deur met hooge vensters achter lofwerk valt
dreunend in het slot. Gejakker eener vigilante. Weer opgenomen in
het vlottend stadIeven. Tusschen grauwe zandsteenmassa's, .zwaar
tesamen gedrongen onder een lagen grauwen hemel. Grauw, maar
verbeidend toch. Want eindelijk ontrukt aan de nachtmerrie van een
eng-om kluisterde tocht .•.•
Houd het me ten goede wanneer ik hier wat uitvoerig ben geweest.
Maar het geldt mijn dagelij ksche omgeving en bij nader inûen lij kt
het me toch wel goed, dat jij die ongeveer leert kennen. Vooral waar
ik zoo tot in bijzonderheden vertrouwd ben met hetgeen waar tusschen jij je daarginds beweegt. Misschien ook begrijp je daardoor
beter, dat het somwijlen met mij een beetje grauw in grauw is.

8.

JUNI.

Een maand bijna heb ik niets meer van me laten hooren. Wil de
schuld daarvan minder aan mezelf, dan aan - voor mijn geringe persoonlijkheid - diep-ingrijpende levensgebeurtenissen toeschrijven.
Ik ben n. 1. weer eens verhuisd.
Maar om te beginnen mijn dank voor je laatste briefje. En voor
alles, in gedachten een handdruk, dat je tijd gevonden heb mijn
moeder een paar maal op te zoeken. Ik vernam het pas voor enkele
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dagen van haar en kan je niet zeggen, hoe goed me dat gedaan heeft.
Ik voelde me op eenmaal in hare tegenwoordigheid verplaatst, en wel
zoo ontstellend duidelijk, dat het besef tegenover haar in veel te kort
geschoten te zijn, helaas tegelijkertijd in me wakker werd. Maar ondanks dat, hoe weldoend is zoo'n innige atmosfeer, die ook de grootste afstanden met trillende warmte lij kt te doordringen.
Je zult nu ook wel weten, dat het haar gelukt is mijn kabinetje te
verhuren. Iemand van mijn leeftijd, ook op een kantoor, zoodat zij
overdag geen last heeft. Ik hoop maar, dat zij het voor de rest met
hem kan vinden. Hij van zijn kant zal wel groote oogen opzetten,
wanneer hij merkt hoe er voor hem gezorgd wordt. Hoe dan ook, haar
stemming was beduidend opgewekter, hetgeen er niet weinig toe bijdroeg mij door de beroerde dagen heen te helpen, die thans weer
achter me liggen. Daarom ook, houd het mij ten goede, wil ik er voorloopig niets van weten de depressies, waarover in een vorig briefje met
een enkel woord sprake, als noodwendige phasen onzer bedenkwijze
te aanvaarden. Een soort voorbereding, het ware zuurdeesem om tot
een smakelijker dagelijksch brood te geraken. Alle respect voor je
rijpere ervaring. Maar jij liever dan ik en ik -stond van je uitlatingen
nog al benullig te kij ken.
Intusschen ben ik toch maar eens naar de Koninklijke Bibliotheek
gegaan en heb getracht daar dat werk over logica te krijgen. De koninklijke hier is een grootsche instelling. De catalogus - geen cartotheek - alleen vult meerdere zalen en van dadelij k boeken meenemen
is dan ook geen sprake. Na legitimatie moest er een formulier omtrent het verlangde worden ingevuld en toen ik na een paar dagen
terugkwam, bleek het werk in andere handen. Niet veel succes dus,
maar, om je de waarheid te zeggen, was ik er niet rouwig om. Het
zonnige voorjaarsweer met een zweem van groen - een kinderzoentje aan een dor gelaat - had me slechts noode ook maar die weinige
oogenblikken aan een omgeving van enkel boeken doen afstaan. En
van lezen was er, zelfs zonder de overhaaste aftocht uit mijn kamertje,
waarschijnlijk toch niets gekomen.
Sinds langen tijd voelde ik me weer met mijn lot verzoend. Ik verlangde niet meer terug, want het heden was van een onuitsprekelijke
bekoring vervuld. Hetzelfde onuitsprekelijke, dat vroeger een scheiding tusschen mij en mijn omgeving wierp, wanneer ik soms in een
plotselinge opwelling toenadering had gezocht. Dan schaamde ik mij
reeds bij voorbaat, in het besef voor deze drang naar genegenheid
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geen woorden te zullen vinden, doch thans kon ik er mij zonder voorbehoud aan overgeven, omdat er niemand meer was, die naar een verklaring vroeg. Ik behoefde mij geenerlei dwang aan te doen, want
zelfs al had wat er in mij omging een bepaalden vorm aangenomen,
wie zou er hier belang in stellen? En waarom mij daartoe de moeite
gegeven, waar het ongekende liefdegevoel, dat mij doorstroomde,
meer zeide dan alle woorden het ooit vermochten. Deze zeld~e
liefdemomenten, niet de verschrikkingen, dunken mij dan ook de
voorboden van een beter leven.
Geloof me intusschen, dat ik zelfs daar niet aan dacht. Ik liet de
dagen aan me voorbij gaan en leefde, als tijdens mijn korte oponthoud
in dat hotel, in een atmosfeer van gelukkig droomen. Het eenige wat
me immer meer hinderde was, in mijn woning, een weëe, soms bijna
onpasselijk makende reuk. Nauw merkbaar en toch, bij vlagen, alles
doordringend. Ik weet het aan de warmte en een slachter in de buurt.
Het was reeds zoo onnatuurlijk warm, dat ik, niettegenstaande hetgeraas op straat, bij open venster sliep. Tot laat in den nacht een
heete jeuking mij koortsachtig ontwaken deed. Ik dacht ziek geworden te zijn. Dat mijn begeerte, na maanden lange sluimering, in opstand kwam. Toen, nog doodstil liggende, voelde ik het schichtig
krieuwen aan mijn polsen, wist ik op eenmaal in het donker en sprong.
vol afschuw uit het bed. De rest zal je vermoedelijk al geraden hebben.
Ik stak mijn kaars aan en - om met den doctorandus te sprekenaIs een korporaal met zijn manschappen trokken de opgeschrikte
wanzen over de lakens naar hun kwartieren terug. Op de sofa, waar
ik de rest van den nacht trachtte door te brengen, was het niet minder
onrustig en, ik schaam me niet om het bekennen, ik kwam er toe me
zielsongelukkig te gevoelen.
Toch schijnt het niet bijzonder veel om het lijf te hebben. De kleermaker tenminste nam het al heel wijsgeerig op. Ach zoo, antwoordde
hij den volgenden morgen op mijn zenuwachtig beklag, u bedoelt die
kleine roode beestjes! Maar er zou onmiddellijk een zuiveraar komen.
En toen ik, na nog een dergelijken nacht, probeerde wat van de vooruitbetaalde huurpenningen te redden, staarde hij me met zijn leege
oogen hulpeloos aan, tot het hem te binnen schoot, dat de hoofdzaak
in het leven was, gezond op de borst te zijn. "En dat is u" ver klaarde
hij. nog met nadruk. Daarmede was de aangelegenheid voor hem afgedaan en ben ik zelf, met opoffering van eenige contanten, daar maar
hals over kop weggegaan. Wil je gelooven, dat ik die smerige oude
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kerel in zijn luizenboel vervloekt heb. Het beteekent alles niets, vooral niet in zootn groote stad. Ik weet het wel. Ook op het kantoor heeft
men mij danig uitgelachen. Maar als kind krijg je een schoon hemdje
aan en wordt je properheid geleerd. Dat kon ik in mijn donkere ellende daar op dat kamertje maar niet vergeten. Ik dacht er telkens weer
aan, tot me van zelf de tranen in de oogen drongen. Zoo verlaten als
toen ben ik nog nooit geweest. Die maanden, die ik nu al bijna zonder
een woord te spreken, hier ts avonds rond gezworven heb en dan
nog zootn allerlaatste verwaarloozing. Weer als kind heb ik me gevoeld en ben aan dat bed geknield. Ik had er een recht op zoo te doen.
Er bleef me niets anders meer over en ik heb den ster ken vader in mijn
nabijheid gehad.
Thans woon ik met een Hollander samen, dien ik voor eenigen tijd
in de Vereeniging heb leeren kennen. Hoe goed alweer, dat ik mij aan
dat soort gezelligheid niet onttrokken heb, al moet men de bedoeling
dezer wekelijksche samenkomsten gewoonlijk voor den daad houden.
De stad lijkt me te groot voor een dergelijke beweging en brengt ook
het euvel met zich der heterogene elementen. Maar het hoofddoel is
liefdadigheid en daarmede worden de arme landgenooten hier zeer gebaat. Bij gelegenheid hoop ik nog wel eens terug te komen op deze
nuttige instelling, waarvan Mr. J. de stichter is. Voor heden genoeg.
Een ding nog. Geloof toch vooral niet, dat ik mij opzettelijk of hoovaardig aan omgang met menschen zou onttrekken. Integendeel, al
wat mij maar eenigermate tegemoet wil komen, vindt in mij nog
immer den welgezinden aanvanger bereid. Maar geen beminnelijke
oppervlakkigheid, daar bedank ik voor. Buiten mijn betrekking meen
ik nog een recht op waarheid te hebben. Vind ik dié niet, dan blijf ik
voorloopig nog maar liever alleen. In dit opzicht wint de doctorandus
het nog van iedereen, dien ik tot nu toe hier ontmoette. Maar zijn oprechtheid heeft een donkere keerzijde en dan, van mijn kant is er iets
leugenachtigs in dezen omgang. Zijn gezelschap zoeken bij gebreke
aan beter. Vandaar dat ik hem den laatsten tijd weer minder zie.
Alles bij alles schijn ik ook hier weer voor een bcschouwelij ke afzondering bestemd.
J. VAN ÛUDSHOORN.
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Het zou opmerkelijk zijn geweest, wanneer de aan Dekker toevertrouwde ambtelijke zaken niet in tt honderd waren geloopen; zoo
zeer ging hij op in zijn persoonlijke aangelegenheden, dat de talrijke
publieke functies, die hem waren opgedragen, eronder lijden moesten;
en bij al zijn napoleontische allures miste hij de strenge accuratesse
van. zijn grooten voorganger. - Het zou nog verrassender geweest zijn,
wanneer hij niet met zijn superieuren overhoop was geraakt; want
de pijnlijke teleurstelling, die hij had ondervonden, zoowel als "de
bewustwording" waartoe zij had geleid, maakte hem in hevige mate
prikkelbaar ten opzichte van hun onvermijdelijke aanmerkingen; en
zijn betrekkelijk zelfstandige positie als controleur stelde hem in de
gelegenheid om ruimschoots gebruik te maken van de middelen tot
polemischen tegenweer, die zijn kritische scherpzinnigheid hem aan
de hand deed. Hij was niet enkel slordig, zooals hij later gereedelij k
heeft toegegeven, maar hij was volgens de officieele stukken ten overvloede lastig en arrogant; hoe beter hij zich geschikt achtte tot wereldhervorming, hoe minder hij deugde als ondergeschikt ambtenaar
in het kleine nestJ waar hij op zijn grootsche plannen zat te broeden;
en waar hij de "misdadigheid" niet ongeoorloofd rekende om dit
meerdere te bereiken, zal hij de pekelzonden niet zwaar hebben geteld,
die hij zich ten opzichte van het mindere veroorloofde en die hem
op voordracht van den boven hem geplaatsten assistent-resident weldra
wegens ongeschiktheid de ontheffing van zijn ambt en de overplaatsing
naar Padang bezorgden. Het geval mag beschouwd worden als een herhaling van wat hem vroeger wegens lagere onbruikbaarheid als kantoorbediende was gepasseerd; maar tevens vertoont het reeds de sporen
eener inleiding tot wat hem later te Lebak als gevolg zijner hoogere
ongeschiktheid zou overkomen. - H~t verwonderlijkst zou zijn geweest, dat het op den duur had kunnen boteren tusschen den individualischtischen dienaar, die op zijne wijze "een gelukkig volk" wenschte
te maken" en zijne meesters, de regeering, die er de hare op nahield
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om door middel van het kultuurstelsel de zakken van den nederlandschen staat en van de groote neringdoenden te spekken. Deden zich
wrijvingen voor, ontstonden er conflicten tusschen het gouvernement,
de hoofden en het volk, er was groote kans den ridderlijken jongen
ambtenaar de zijde van de minst gelukkige partij te zien kiezen; sedert
hij zich bewust is geworden van zijn roeping zijn grootheid te toonen
door "de verdrukte volken van Europa" op te heffen viel het hem
moeilijk het indische volk te zien verdrukken en was het conflikt
tusschen hem en de regeerende macht in wier dienst hij stond, latent
geworden. Stond het hier te Natal al niet op het punt in scherpe
vormen uit te breken, het trad toch door allerlei symptomen reeds
onmiskenbaar aan het licht. Niet de minst belangrijke onder de vele verplichtingen, die op den jongen kontroleur drukken is die van de peperen de rottan-kultuur te kontrole eren, de bevolking tot arbeidzaamheid
op te wekken en zorg te dragen voor rijke oogsten: hij neemt het
voor de arbeiders op tegen de aanmer kingen, die de assistent-resident
op hunne prestaties maakt. Hij maakt zich in zijn omgeving niet gehaat
of verdacht door, zooals zijn voorgangers, te pogen door eigen handel
zich te verrijken of voor zijn carrière winst te slaan uit zijn winstvergrootenden dienstijver; hij maakt zich zoo gezien, zoo gewild voor
het minst, dat de hoofden in den omtrek bij het gevaar van zijn vertrek
een adres opstellen om hem te mogen behouden; en is zijn ontslag
bezegeld, dan geven zij hem klinkende blijken van hun sympathie
door voor zijn inboedel onmatige prijzen te bieden, die hij opteekent
met het voornemen deze edelmoedige vrienden later op de hem
eigene ridderlijke wijze, schadeloos te stellen. Niet dat van dit begin
Lebak het einde is geweest, maar dat het zoolang is uitgebleven is te
verwonderen en valt te ver klaren. Zijn aanleg en zijn lotgevallen zijn het
aldus beweerden wij vroeger, die hem tot Multatuli hebben gemaakt;
maar zijn haarlemmerdij kschen aanleg had zich reeds zoo vast geconsolideerd in de romantiek van zijn hooghartig altruïstisch individualisme, dat zijn lotgevallen zelf ervan afhankelij k werden.
Na zijn ontscheping te Padang volgde de groote slag: de ontdekking
van het tekort in zijn kas te Natal en die van in ongenade gevallen te
zijn: de haaien hadden hem eindelijk beet als straf voor zijn overmoed.
De oorzaak van het deficit schijnt nog altijd eenigszins duister en is
voor ons voornamelijk van belang door de verklaring, die hij er zelf
van geeft. Een ondergeschikte zou misbruik hebben gemaakt van ~jn
bekende, veertigdaagsche "krankzinnigheid," vertelt hij in den "Ha-
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velaar:' Maar elders in de "Brieven" vernemen wij van hem, dat hij
gedurende den tijd, waarin er misbruik werd gemaakt van zijn slordigheid, bezig was maatregelen te overwegen om de, evenzeer in 't
honderd geloopen, nederlandsche financiën weer in orde te brengen
- waarmee van Hall zich bij zijn ontstentenis gelukkig belastte.
Hoe rijmt zich deze " krankzinnigheid, " die hem ontoerekenbaar heet te maken wat het bijhouden van zijn eigen primitief ingerichte financiën betreft, met de lust om zoo zware financieele problemen op te lossen? De verklaringen, die Dekker van zijn persoon en
zijn gedragingen geeft, zijn altijd interessant, al zijn zij niet altijd juist
of althans eensluidend; zij màken hem altijd interessant en in
zooverre tenminste maken zij zijn figuur en zijn handelingen duidelij k. - Het tekort is later door hem aangevuld en voorhands was de
zwaarste straf, die het hem bezorgde, het tekort aan consideratie. Hij
heeft te Padang een moeilijken tijd doorgemaakt, van armoede en
verdenking; erger dan ooit was hij hier geisoleerd, zelfs het gezelschap
van Si Oepi Keteh, de "kleine freule" moest hij missen; het grievendstvereenzaamd omdat hij onder de verdenking van oneerlijkheid
die op hem rustte, geschuwd en onder de ongenade van den machtigen
gouverneur, door diens oogendienaars genegeerd werd. De catastrophe van Lebak heet het te zijn geweest, die Dekker volledig
wakker heeft gemaakt en die hem het ergst heeft aangepakt; "de fiksche greep des koddebeiers in den nek van het droomend jongske der
duinen," zooals de heer Prinsen zich pakkend uitdrukt. Dit is de algemeene meening en zooal niet, om met Dekker zelven te spreken
"daarom te betwijfelen" dan toch niet daarom te aanvaarden; het is
waarschijnlijk, het is zelfs duidelijk aantoonbaar, dat de catastrcphc
van Padang, dertien jaar vroeger, het droomende jongske van Natal
veel sterker heeft aangegrepen; de schok, de schrik, de ontgoocheling
waren van veel heftiger persoonlijke uitwerking, al had de uiting
hunner veel direkter reaktie een veel geringer openbaar gevolg. Uiterlijk toont hij zich onbuigzaam en zelfs overmoedig; duelleert met wie
hem de burgerlijke beleefdheid weigeren, wreekt zich door puntdichten en kippendiefstal op den gouverneur, die hem het noodige levensonderhoud en het nog onontbeerlijker eerherstel onthoudt. Hij
begint hier het leven van avontuurlijke misère, dat hij na Lebak zal
voortzetten en dat het merkteeken zoowel als een der oorzaken is van
zijn onderscheid met alle andere vaderlandsche romantici, omdat hij
onder hen allen met hun regelmatig, fatsoenlij k, onromanesk burger-
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lijk bestaan, de eenige is die zijn romantiek belééft. Uiterlijk gooit hij
het hoofd in den nek, maar innerlijk •••• Het arme, jonge "genie" dat de "omstandigheden" zou "scheppen"! - beleeft na deze grievend ontnuchterende omstandigheden maanden van diepe neerslachtigheid, waarbij de gedachte aan moeder thuis hem alleen voor zelfmoord behoedt. Wordt hij niet gebroken, hij wordt althans gebogen:
hij schrijft "de Eerlooze." "Op een omgekeerde kist," als om door
deze romantische enscèneering tevens de inleiding te leveren tot het
waggelende herbergtafeltje, waarop de "Havelaar" zou ontstaan. *

*

*

De "Bruid" is, zooals wij weten, later zijn wrijfpaal geworden, het
eenige zijner werken waarover hij den staf gebroken heeft; dat hij in
het "Naschrift" erop, onherroepelijk veroordeeld heeft alsmaakwerk: "copie van copie, misdruk van misdruk"; en dat hij in zijn
latere correspondentie niet kan tegenkomen zonder het aan te fluiten
als "onnoozel" en aan te randen en af te straffen alsof het een ondergeschoven kind zijner muze was. De "Bruid" is tevens het werk
waarmee hij zich het langst heeft beziggehouden; dat hij heeft herzien en hervormd; waarvan hij zich het vaderschap voortdurend heeft
aangetrokken; zijn litteraire ooilam, dat hij onvermoeid en liefderijk
heeft belikt en gekoesterd. Tweemaal heeft hij het herdoopt als blijk
zijner onveranderde belangstelling en telkens veranderde opvatting;
als "de Eerlooze" heeft hij het geschreven, als de "Hemelbruid"het
naar den besten hollandschen uitgever gezonden als proefstuk van
zijn talent, als "de Bruid daarboven" het waardig gekeurd om als
eersteling van "Multatuli" het publiek gunstig te stemmen voor den
auteur en voor te bereiden op de komst van zijn "Havelaar." -Zijn
scherpe kritiek op dit produkt zijner litteraire voorperiode is slechts
een andere wijze om de scherpe scheiding te proklameeren tusschen
zijn persoonlij kheid vóór en na Lebak en de latere afkeuring draagt
in haar onbarmhartigheid de sporen zijner rancune over de vroegere
overschatting.
De "Bruid," aldus is zijn grief, is "uit de boeken gegrepen, niet
uit de wereld," Het mag de waarheid zijn, de geheele waarheid is het
niet: het is wat den vorm betreft gegrepen uit de boeken; maar wat
den inhoud aangaat tevens uit zijn wereld. Waarom was hett dat hij
uit de vroegere litteratuur juist de stof van dit drama koos? Het was,
zooals in verband met zijn débäcle te Padang voor de hand ligt en
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zooals hij in de "Havelaar" verklaart, omdat hij zelf "eerloos" dreigde te worden. Maar niet alleen in zooverre was door hem uit de
boeken gegrepen, wat in zijn eigen leven paste; niet enkel vond hij in
zijn literaire herinneringen in dit opzicht slechts den pasklare vorm
voor de uitdrukking zijner individuee1e ervaring - naast de figuur
van "Holm" waarin hij zich personifieert, op gelijke hoogte bijna van
dramatische beteekenis staat die van "Caroline/ t Van zooveel belang
is zij in het werk, dat hij haar naderhand in den titel op den voorgrond
stelt, met zooveel toewijding heeft hij haar geteekend, dat zij later van
de dramatis personae de eenige is die aan zijn kritiek ontkomt en die
hij niet na kan laten "een lief figuurtje" te prijzen; en in de tooneelen
die hijzelf als "verheven" roemt, is zij het van wie de verheffing uitgaat •••• Het verzwegene omtrent de beteekenis van de "Bruid," omtrent haar beteekenis voor hem - en om zijn eigen, latere beteekenis,
ook voor ons - is dat zij ons niet alleen Dekker schetst als den jongeling, die zijn eer dreigt te verliezen maar tevens als den minnaar, die
zijn liefde door standvastige wederliefde bekroond ziet. Het dramais
als "de Eerlooze" zijn ver-beelding als beschuldigd ambtenaar, als
"de Bruid" zijn phantasie als gerehabiliteerd,e bruigom: in, "Holm tt
heeft hij zich zelven, in diens geliefde zijn eigen vroegere geliefde te
Batavia, voorgesteld; en als voorproef van zijn ouderwetsche, latere
gewoonte om de namen zijner personages te kiezen of te vormen in
verband met de beteekenis hunner persoonlijkheid, heeft hij hier
reeds de "Caroline" van het drama gedoopt met den voornaam van
Mej. Versteegh. In de "Bruid" heeft hij zijn vroegere liefdesverhouding tot haar - in aansluiting bij zijn litteraire herinneringen - geidealiseerd, heeft hij haar zich voorgesteld als trouwen standvastig,
onwrikbaar in hem geloovend, alle tegenwerking voor hem trotseerend, alle nood en gevaren voor hem tartend - zoo als zij niet geweest
was en nagelaten had te doen, maar zóó als hij in zijn sentimenteele
zelfverteedering en in zijn troostzoekend zelfbeklag wenschte dat
zij was en had gedaan. - Deze nieuwe litteraire arbeid - waarin
hij de geschreven romantiek navolgde evenals, in zijn vroegere,
de praktische van Napoleon - is van deze de tegengestelde pendant,
een andere, omgekeerde bewerking van de beide hoofdmotieven
zijner "Jongelingsdroomen," van zijn liefde in verhouding tot
zijn eerzucht. Zij staan ook hier in wisselwerking tot elkander,
maar als in omgekeerde krachtverhouding: in zijn schets van
"vader Anton" dient de teleurgestelde liefde tot verscher-
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ping van zijn eerzucht, in zijn "Bruid" de gedwarsboomde eerzucht
tot versterking zijner liefde; daar was het de wereldsche loopbaan, die
hij zich voorstelde als vergoeding voor het mislukken zijner huwelijksplannen, hier is het de bekroonde liefde, die hij zich phantaseert
als troostprijs voor zijn, zoo niet onherstelbaar vernietigde dan toch
voorloopig afgebroken carrière. Uit zijn leven gegrepen en zijn geheele, diepere leven omvattend zijn zoowel de dramatisch bewogen
"droomen" der edelmoedige eerzucht van zijn "Jongeling" als de
in dramatischen vorm voorgestelde phantasie der edelmoedige liefde
van zijn "Bruid!'

***
De "Bruid/' hoe banaal het stuk in 't algemeen moge zijn, bevat
verschillende elementen, vorm zoowel als inhoud betreffend, die in
staat zijn ons in verband met den verleden Dekker zoowel als met den
toekomstigen Multatuli, te verwonderen - behalve om zijn banaliteit zelve. - Hoe kwam hij er toe aan de ver-beelding van zijn ervaring den dramatischen vorm te geven? De vraag mag niet overbodig
heeten in verband met zijn later gesukkel op dit terrein juist, zoowel
met "Vorstenschool" als met het onafgewerkt gebleven "Aleid"; door
dit litteraire genre te kiezen scheen hij een anderen weg in te slaan dan
waarheen zijn aanleg hem leidde. De minst diepzinnige ver klaring is
in dit geval waarschijnlijk de meest juiste: hij koos het drama als letter kundige oefening. In gewoon prou had hij het dubbele motief,
liefde-eerzucht, reeds in zijn natalsche proeven behandeld, in verzen
zette hij ze voort te Padang: zijn "Moeder, ik ben wel ver van 't land",
waarover hij in den "Havelaa,r" Louise Rosemijer tranen laat storten, is
van zijn faits et gestes als "Holm" en in 't bijzonder van diens zelfmoord-overwegingen, de berijmde bewerking. Hij had tot verdere
oefening nog den roman kunnen kiezen, maar het drama was in dit
geval de meer handume vorm voor zijn gefingeerde dubbele rehabillitatie als minnaar en als ambtenaar, het gemakkelijkst te besturen
voertuig voor zijn kleine bagage. En het drama van zijn tijd, minstens
evenzeer als de overigens zeer plastischen en door de romantici met
grooten willekeur behandelden romanvorm, gaf hem zoowel de vrijheid om verder gebruik te maken van den dramatisch bewogen monoloog, waarin hij zijn Napoleon-phantasie" had vervat - de langgerekte
alleenspraken van Holm bewijzen, dat hij deze gelegenheid niet heeft
versmaad-als om zich te oefenen in het gebruik van den normalen
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dialoog; en hierin toonde hij zich al dadelijk een veelbelovend
leerling: terecht kan hij in zijn "Naschrift" de levendigheid zijner
samenspraken prijzen. De dramatische vórm-hetis niet deze faktor
van het tocneelspel, waarmee zijn latere pogingen worstelen of
waarop zij afstuiten - hij lag zoozeer in de richting van zijn aanleg,
dat zelfs zijn monologen ten dialogisch karakter dragen van vraag en
antwoord waarmee zijn zelfonderzoek zich bezighoudt, van aanval en
verweer waardoor zijn strijdlustig intellekt zich lucht geeft.
De moeilij kheid stak voor Dekker voornamelij k in het vinden van
den dramatischen inhoud en in het kitzen van de dramatische personnages; en deze vond hij van Holm af tot het kamerm( isje toe te
kust en te keur in de romantische lektuur van zijn jeugd; het onmiddellijkst pasklaar in de romans en de drama's der oudere duitsche romantiek. Hij greep eruit wat in zijn wereld paste; maar onversneden
aan deze litteraire confektiemagazijnen ontleen end wat voor de aankleeding van zijn zelfbeschouwingen dienstig kon zijn, greep hij er
meteen het een en ander uit wat vreemd was aan zijn wereld; en dit is
het wat zijn arbeid een zoo weinig hollandsch en zulk een geprononceerd duitsch karakter verleent, dat het meer op een goede vertaling
dan op een niet onverdienstelij ke navolging gelij kt. Dit geldt niet
zoozeer de door hemzelven als hoofdfaktor aangewe2;en "eerloosheid"
van zijn held, als wel de liefdesverhouding tusschen Holm en Carotine: het motief, dat niet alleen evenwaardig is aan en nauw verweven
met het andere, maar dat niet onwaarschijnlij k in de wordingsgeschiedenis van zijn drama als het oudste moet worden aangemerkt;
immers, hij noemt in een zijner latere brieven, aan Dr. Tielo gericht,
het jaar '42 - waarin hij te Natal gevestigd was - als den tijd van
het ontstaan van "Bruid", het kan een schrijffout zijn, maar die in
dit geval, naar het ons voórkomt, de aandacht vestigt op de waarschijnlijkheid, dat hij gedurende de periode zijner drukste literaire
oefening, nog vóór zijn ambtelij ke débacle en vóór hij er de
onteerende gevolgen van had te duchten, zijn drama althans in
hoofdtrekken heeft geconcipieerd. Het eerJoosheidsmotief mag als aanvankelijk onvoorziene variant van de eerzuchtsfaktor eerst naderhand
te Padang, geënt zijn op dat der liefdesverhouding. Heeft hij ook voor
het latere in de litteratuur modellen kunnen vinden, voor dit vroegere
motief der onfortuinlij ke liefde, lagen zij als te grabbel en had hij ze
voor't grijpen. Maarze overnemende zóó als hij ze zoo talrijk en zoo
gelijkormig vond alsof ze zoo behoorden te zijn; zoo de oudere lit-
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teraire mode volgend, introduceerde hij in zijn werk het aan de nederlansche oneigene evenzeer als aan zijn eigen werkelijkheid vreemde, traditioneele huwelijksbeletsel zijner modellen. De bezwaren,
waarmee de gelieven te kampen hebben in de romans en de drama's
van Dekkers litteraire herinneringen, plachten niet ontleend te zijn aan
hun persoonlijk temperament of karakter, maar aan hunne verschillende en te ongelij ke maatschappelij ke positie. De romantisch gekleurde burgerlijke drama's en romans uit de twee halve eeuwen waarvan
het begin der negentiende het middelpunt vormt, zijn in dit opzicht
de litteraire echo van den klassenstrijd tusschen bourgeoisie en adel;
spil van de dramatische verwikkeling zijn meestal de liefdeswederwaardigheden van de jongen bourgeois en de adellij ke jongedame, van den
armen maar talentvollen en edeldenkenden roturier en de rij ke of
althans rij kere, gewoonlij k minder begaafde maar evenzeer edeldenkende freule; of, aan 't eind van deze periode, wanneer de bourgeoisie
vol schatten en de adel vol schulden zit, de bezwaarlijke liefdesverhouding van den berooiden jongen edelman tot de rij ke, burgerlij ke erfdochter, waarbij de toekomstige balk in het wapen een der hinderpalen
voorstelt, maar edele opvattingen voor 't overige evenmin uitgesloten
zijn. "Le Gendre de Monsieur Poirier" moest evenwel nog geschreven worden en Dekker greep zijn types uit de litteratuur waaraan
"La Nouvelle Héloïse" het voorbeeld gegeven heeft. Op deze wijze
heeft hij zijn zeer burgerlijke verhouding tot zijn Caroline verwikkeld en tevens dramatisch interessant pogen te maken - zijn
connecties met mej. Versteegh waren het in maatschappelijken zin zoo
weinig - door de introduktie van den voor hem zoo belangrijke
faktor van het standsvers:::hil; als Holm bemint hij een Caroline die
freule van Wachler heet. De jonge, auteur heeft hiermee, bij al het gemak der ontleening,
zich een moeilijkheid geschapen, waarvan de oplossing juist voor hem
niet gemakkelijk moest zijn en van belang voor wie, als wij uit zijn
brieven van een paar jaar later, zijn maatschappelijke gevoelens
kennen: het adellijke was voor hem, als Dekker, het aantrekkelijke en
werd voor hem, als Holm, het vijandige element. Heeft hij, met
zijn eerbied voor het blauwe bloed, zijn geringschatting van het eigen,
geringe kleinburgerschap en zijn tegenzin tegen het burgerlij ke, zich
hier laten verleiden tot een vijandige houding tegenover den maatschappelijken stand van zijn voorkeur? Wil men zijn eigen, latere beoordeeling in dit opzicht aanvaarden, dan zou hij zich, zijn burgerlijke
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personificatie Holm aldus verdedigende, tegen zichzelven hebben gekeerd en niet alleen anderen nagevolgd, maar zich zelven verloochend
hebben. Hij spreekt in zijn "Naschrift" van "een geheel overbodige
en tot op den naad ve.rsleten tegenstelling tusschen burgerschap en
adel.": dat is juist en hieruit blijkt zijn slappe imitatie. Maar in een
latere snauw naar dit als onecht geminachte litteraire voor kind, opgenomen in een schrijven aan Dr. Tiele uit het najaar van '75, gaat hij
verder en gewaagt van "afgezaagde schimpscheuten op den adel"
waardoor het stuk zich zou kenmerken: dit is onjuist en men moet
hier de oprechtheid van den jongen Dekker in bescherming nemen
tegen de ongerechtvaardigde kribbigheid van den verbitterden Multatuli. De "Bruid" is van Dekkers - en Multatuli's - sociale sentimenten eerder als een bewijsstuk dan als een ontkenning aan te
merken. Niet alleen, dat hij zich onthoudt van een rechtstreekschen
aanval op de adellij ke pretenties door zijn pretendent Holm niet om
de freule te laten werven, hem veeleer vrijwillig van haar te doen afzien en haar te doen afstaan aan den onwaardigen adellijken mededinger - een door Multatuli terecht gestriemde wandaad van zijn
opgeschroefde sentimentaliteit - maar hij doet den tegenstand op
grond van deze pretenties tegen de burgerlijke afkomst van zijn
"held" uitsluitend uitgaan van een personnage, waarin hij veeleer dan
den adel een karikatuur ervan heeft trachten te belichamen. Alleen van
de moeder der freule, van "Mevrouw van Wachter" krijgt de meer dan
bescheiden vrijer den adellijken wind van voren. "De oude dame is
gemaniëreerd een kanalje" oordeelt Multatuli. "Een kanalje" in
mindere, maar althans in voldoende mate om haar standgenooten niet
aansprakelijk te stellen voor haar oppositie; en "gemaniereerd" in zoo
hoogen graad, geaffekteerd op zoo overdreven wijze, haar standspretensies luchtend op zoo pretensieuze manier, dat de toeleg van den
auteur nadrukkelij k wordt onderstreept, om de ongunstigheid van
het oordeel over haar dat hij koestert en aan den lezer of toeschouwer
op wil dringen, niet den adel maar haarzelve als abnormaal type van
den adel te doen treffen; hij heeft de uiting van haar standsgevoel op
hetzelfde niveau geplaatst als later die van de kleinburgerlijkhe.id van
juffrouw Pieterse en van de burgerlij kheid der familie Kopperlith. Als
normale representanten van hun stand heeft hij - met als andere uitzondering den onwaardigenmededingervan Holm -deoverigefamileileden van de freule voorgesteld - voor wien de held van het stuk om
zijn zielenadelalsebenbürtig geldt. Voor de intrigue van het drama was
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de geslachtsadel, in den eersten opzet ervan blijkbaar in aansluiting bij
de litteraire voorbeelden als het huwelijksbeletsel bij uitnemendheid
bedoeld, door het later te Padang geintroduceerde eerloosheidsmotief
inderdaad "overbodig" geworden. Maar wel verre van het doelwit
van "schimpscheuten" te zijn zooals de oude auteur ons in zijn
schimp-scheutigheid wil doen gelooven, bleef het adelsmotief voor den
jongen van waarde als middel om de Caroline zijner amoureuze herinneringen te idealiseeren, om zich-zelven als harer waardig te plaatsen op een voetstuk; en om de handeling te doen verloopen in die
"haagsche" kringen, waarin hij zich, blijkens zijn confidenties aan
zijn eerste wettelijke bruid, in 't bijzonder thuis meent te gevoelen.

***
Wat er goeds te zeggen valt van zijn "Bruid" heeft Multatuli zelf in
zijn "Naschrift" aangewezen. Het stuk is in zijn soort - dat verouderd en vervelend is - onderhoudend t.n vol afwisseling; "de diktie
is levendig, vurig, pathetisch, zangerig, forsch al naarmate het te pas
komt of - conventie gedeeltelij k - geoordeeld kan worden te pas te
komen." Als letterkundige oefening toont het dus dezelfde of een
verster king van dezelfde eigenschappen, waardoor zich zijn vorige
produkten reeds onderscheidden. "Levendig, vurig, forsch" waren
reeds zijn "Jongelingsdroomen;" en "zangerig" te zijn kan mIJn zijn
vroegere verzen evenmin ontzeggen als die welke hij hier, tePadang
schreef en later in de "Havelaar" en in "Vorstenschool" onder dak
bracht; zijn gewassen kracht en zijn diepere smart intusschen vinden
hun nieuwe uitingswijzen, zoowel in het "pathetische" als in het elegische. - Als navolging vertoont het nog minder opmerkelijks, wat
zijn inhoud en samenstelling betreft; het is een staalkaart van de bekende ouderwetsche tooneeltypes: naast de reeds genoemde gangbare hoofdfiguren treffen wij de soubrette aan in "Sophie," de confident in "Buys/' de grove maar edele eerredder in "van Weller" en
tegenover den ongelukkigen, den onwaardigen minnaar in "Karel van
Bergen." Het nieuwste element, een tot dusver verborgen faktor van
zijn talent, toont hij in de figuur van "Frans," diens kamerdienaar.
Frans is de hier door bemiddeling van Dekker, via de duitsche in de
hollandsche tooneellitteratuur verzeild geraakte nakomeling der
"Mascarilles" en ,,5capins," der "Crispins" en "Frontins" vooral, die
in "Figaro" hun uitlooper vinden: de hun adellijke meesters in han-
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digheid, in kennis, in esprit overtreffende dienaars, hun vertrouwden
gewoonlij k, hun medeplichtigen dikwijls, hun verleiders niet zelden,
en ten slotte hun konkurrenten, hun bestrijders en hun overwinnaars:
de symbolische voorvormen der definitief zegevierende bourgeoisie. In
Frans toont ons de jonge Dekker zijn eerste litteraire oefening in
grappige kritiek en satirieke gevatheid; tot dusver was hij in zijn
effusies wanhopig ernstig, hier voor 't eerst komt zijn komische ader
aan de oppervlakte. Intusschen, zijn Frans deelt met de overige figuren het inconvenient der overdrevenheid, dat naar Dekkers eigen,
latere meèning - onder aftrek van wat het tooneel in dit opzicht
vergt of wettigt - sommige ervan althans, kenmerkt en ontsiert; hij
"fait de l'esprit," is evenals de overige figuren in hun specifieke genre
te uitsluitend, te gewild, te kunstmatig wat hij is. Deze overdrevenheid in het eenzijdige van zijn personnages is het wat de dramatische eersteling van den auteur, ondanks de "afwisseling" zoo eentonig
en bij alle "levendigheid" zoo houterig doet schijnen. Het zou de
moeite niet loonen deze eigenaardigheid van zijn weinig beteekenende
navolging te signaleeren, wanneer niet mede uit deze neiging tot
charge de groote moeite te ver klaren viel, die hij ondervond bij het
bewer ken zijner latere, meer zelfstandige dramatische proeven.
Wat aan het drama zijn karakter verleent is de figuur van "Holm;"
en er bestaat, ondanks de bewering van den auteur, even weinig reden
om het evenzeer grappig te noemen als sentimenteel, als om de figuur
van Frans in beteekenis gelijk te stellen aan die van dezen hoofdpersoon. De aardigheden van Frans doen slechts dienst als romantische
tegenstellingsfaktoren, die de somberheden van Holm meer relief
geven; en zijn luchtige misdadigheid evenals de hyper-naieve vroolijkheid van "Sophie" zetten slechts gewicht bij aan de gewetensvolle
zwaartillendheid van dezen "held," in wien Dekker zich een personifikatie heeft verschaft van lijdelijke braafheid, van heldhaftige overgaven aan het goede, van zelfopofferende deugdzaamheid. Holm stelt
de melankolieke passiviteit in het edelaardige voor tegenover de frivole
aktiviteit in het booze, die in Frans belichaamd is .••• Wij zijn hier wel
ver afgedwaald van de Napoleon-phantasie, waarin de misdaad werd
aanvaard als middel tot bereiking van het goede. "Mijn misdaden
zullen heilige opofferingen zijn," verklaarde hij als "Anton;" nu, na
den eersten tegenslag, stelt hij als "Holm" zich tot plicht opofferingen te aanvaarden en heiligheid te zoeken door de vermijding van al
het misdadige ten einde de deugd geen letsel op tedoenloopen. Was
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het aanvankelij k de eer die hem het misdadige deed aanvaarden, hier
is het de eer die hem noopt het tot eIken prijs te ontwijken; in stede
van zelfhandeknd misdadiger voor een goed, een "schoon" doel
denkt de jonge Dekker zich met sentimenteel welgevallen als boeteling voor de misdaad van een ander. Maar de diepste motieven van
zijn phantasieleven zijn toch dezelfde gebleven: op een ethisch fond
de strijd voor de eer, ditmaal als lijdende, vroeger als bedrijvende
partij; de opstandige Napoleon-verbeelding is als omgestulpt tot eene
van christelijke duldzaamheid. Als eerwinner of als eerredder, zich
opwerpend als de verlosser van volken, die hen van hun noodlot bevrijdt, of zich neerwerpend als de boeteling voor het misdrijf van een
ander zijn noodlot ondergaande - in elk geval ziet hij zich zelven in
den spiegel zijner buitengewone bedoelingen als een exceptioneel
wezen, als een individualiteit van verrassende dimensiën. In alle gevallen zoekt hij zijne eer hierin, zooals hij-zelf naderhand zich uitdrukte: zich weg te werpen: "wel een bewijs, dat ik ziek was." Hij is
in dit opzicht altijd sukkelend gebleven: de veroordeelde geste was
slechts een blijk van de romantische kern zijner persoonlijkheid.
De romantische overgave is het zich geven zonder maat en die in dit
matelooze juist het verdienstelijke, het individueele, het zich boven
anderen onderscheidende zocht. Het is niet het zich wegwerpen voor
een hooger doel waarin men zich zelven verliest en waarbij de individualiteit zich oplost in een gemeenschap; het is het zich wegwerpen
voor zich zelven, voor eigen verheerlijking en waarbij het uiterlijke
doel slechts of voornamelijk als middel geldt; het is de geste van den
jongeling, die zich voor de haaien werpt om zijn reputatie van onversaagdheid en die zijn leven waagt om dat van een jongen hond te
redden. - De romantische zelfopfoffering spruit voort uit de door
zelfanalyse bewer kstelligde zelfverdubbeling in het bewustzijn, waarbij
de beschouwende ik-heid zich stelt boven het ageerende zelf - de
conceptie boven de handeling, Rousseau boven Napoleon - zich
zelf bewonderend gadeslaande bij het vrijmachtig beschikken over
eigen lot; haar glorie vindend in het koninklijke gebaar van, voor een
caprice niet minder dan voor een grooter of liever een ander doel, het
kostbaarste weg te werpen wanneer het beschikt: de eigen uiterlijke
persoonlijkheid. In anderen vorm slechts en nauwelijks minder
geniet Dekker zich zelven als Holm nadat hij zich als Napoleon heeft
verheerlijkt.

***
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Ten opzichte van zijn drama vervulde Dekker zelf de rol, die lang
daarna, in onzen tijd, anderen zijn begonnen tegenover zijn latere
werken te spelen; evenals zij, te beginnen met den heer Prinsen, verschillende verborgen bronnen - verborgen waarschijnlijk ook voor
hem zelven - hebben aangewezen waaruit zijn schijnbaar meest
oorspronkelijke gedachten, vondsten en vormen zijn voortgevloeid,
zoo heeft hij zelf in de dagen zijner onbewuste navolging de doopceel
gelicht van zijn "Bruid." "Reminiscentie uit de lektuur mijner
jeugd" aldus veroordeelt hij zijn arbeid van bijna dertig jaar te voren,
in '72; en uit den onwil, waarmee hij om deze reden, midden in den
tijd zijner grootste litteraire vruchtbaarheid, over zijn dramatische
eersteling heenvalt, mag afgeleid worden hoe ongewild en hoe onbewust zijn latere navolgingen zijn geweest; hoezeer zij berustten op
vage "remeniscenties" inderdaad, vergeleken bij de duidelijke herinneringen, waarnaar hij in het vroegere tijdperk zijner letterkundige
oefeningen heeft gewerkt. Alsof hij ontfutselde waar had te vergoeden, zoo duidelijk beijvert hij zich op 't stuk van zijn vroegere ootleeningen man en paard te noemen: "samenkoppeling der gebrekkige schetsen, die mij door Iffland, Kotzebue en vooral Lafontaine
van de wereld gegeven werden. Ook die schrijvers waren faiseurs" ...•
Een paar jaar later intusschen, in zijn brief aan Dr. Tiele maakt hij
gewag van weer een andere bron, waaruit hij kan hebben geput; het
is als hij den "Werther" herleest:
"Eilieve, zijn er van die lektuur geen sporen inde Bruid
daarboven? Ja zeker. Dat stukje bevat blijken, dat ik in '42
onder den indruk ver keerde van de lektuur die grootendeels
uit de Werther-periode voortkwam of althans daarop volgde.
Tot zelfs de afgezaagde schimpscheuten op adel komen erin
voor. En de obligaat zelfmoord ••• Dat stu k moest beroemd zijn
als de brave Hendrik. 't Is een vod, maar een vod en règle.Kijk
er bestaat geen beter model van de stokpaardjes, waarop de
lichte litteratuur van 1800-1820 rondgapoppeerde dan dat
ding .... "
Inderdaad, de "Bruid" is een interessante recapitulatie van de
voornaamste motieven der romantiek om en nabij het begin der eeuw.
Niet alleen de werthersche zelfmoord, althans de gedachte eraan en
de voorbereiding ertoe vinden wij erin terug, meer dan een kwarteeuw nadat zij in de eerste uitgave van "Delphine" in Frankrijk
reeds haar einde gevonden had; maar ook de gebondenheid van den
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overlevende aan zijn eed bij een sterfbed of de boetedoening van den
nakomeling voor de fout der ouders treffen wij erin aan, het
adellijke motief der geslachtstraditie, zooals het in "Atala" en daarna
nog in "Corinne" (Oswald) wordt gehuldigd; en zelfs het heldhaftig
optreden bij een brand, dat in het laatste werk den minnaar interessant moet maken, wordt als testimonium van zielenadel aan dien van
de "Bruid" niet onthouden •••• ,,'t Riekt, om alles in eens te zeggen,
naar Lafontaine, die op zijn beurt de trouwe leverancier was van al
de artikeltjes die 't Werther-mooi-gevonden-hebbend Duitschland
hebben wou." Intusschen kan aan dit alles nog worden toegevoegd,
dat de duitsche litteratuur, inclusief Lafontaine, door Dekker gebrandmerkt met het ouderschap van zijn verstooten Bruid, op haar
beurt als doorgeurd is van de onmiddellij k voorafgaande fransche;
en dat speciaal haar minnaars rechtstreeksche afstammelingen zijn
van den roturier Saint-Preux uit de "Nouvelle Héloise."
" .•••Het eenvoudige kwam mij te gering voor. Er moest
spanning bij de zaak zijn, miskenning, strijd op leven en
dood •..• liefst met het Noodlot, zie de "Hemelsche Machten"
in 't eerste tooneel. Lafontaine tout pur••••"
"Tout pur" voorzoover een afstreksel het zijn kan. Het is opmer kelijk, hoe sterk niet enkel wat de algemeene geest aangaat, maar tot
zelfs in enkele bijzonderheden, via het duitsche vaderschap de gelijkenis tusschen den franschen "held" en zijn hollandschen kleinzoon is
bewaard gebleven.,,11 faut vous fuir, mademoiselle, je Ie sens bien" ..•.
is het eerste woord van Saint-Preux tot Julie gericht; het eerste voornemen van Holm tegenover zijn Caroline is niet anders. En het Noodlot, waarop Dekker wijst, in verband met de eerste woorden van
Holm: ••••"En gij, Hemelsche Magten, laat het gebroken hart van den
zoon tot voldoening strekken van de zonden des vaders •••. " wanneer
hij Caroline denkt verloren te hebben, men vindt het in gelijkstelling
bij tegenoverstand terug in de eerste woorden van Saint Preux, wanneer hij Julie meent te hebben gewonnen: "Puissances du cie1!
j'avais une äme pour la douleur, donnez-m'en une pour la félicité!"
Het geslacht is er ondertusschen niet vroolij ker op geworden, de
navolger heeft in 't bijzonder de donkere partijen van het voorbeeld
aangedikt.
Aan welke der tallooze romans, die Lafontaine geschreven, aan
welke der vele die zijn leerling gelezen heeft, deze de stof kan hebben
ondeend waarin hij zijn eigen levensdrama naboetseerde, het zou
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even moeizaam zijn het te onderzoeken als overbodig het uit te maken.
Maar luk-raak uit den voorraad, die als herinnering aan zijn vroegere
populariteit hier te lande, onze bibliotheken ervan bewaren "die Familie von Halden" kiezend, zou het u kunnen toeschijnen, dat het
toeval u zoo niet de eenige dan toch de voornaamste bron had doen
ontdekken, waaruit de jonge Dekker indertijd heeft geput. Al zijn
figuren - behalve die van den gallisch-riekenden kamerdienaar vindt ge hier in overeenkomstige onderlinge verhoudingen terug: de
adellijke familie, waarin de vader "goed maar zwak" is en de moeder
die de draagster is van het adellij ke standsvooroordeel, even pretentieus maar niet geaffekteerd als haar aequivalent in de "Bruid"; de
majoor, broeder van den heer des huizes, pendant van "generaal van
Weller," de broeder van de dame in het hollandsche drama, waarin
"Buys" als confident opweegt tegen dien van den majoor in de
duitsche roman. De funktie van "Frans" wordt uitgeoefend door den
zoon des huizes "Karl" en een oude viveur vervult de rol, die Dekker aan "Karel," den jongen heeft toevertrouwd. En zij allen bevinden zich in drukke besogne om de verbintenis te bevorderen of te
dwarsboomen tusschen de gelieven: de dochter "Emilie" - eene uit
de talrijke "Amaliaas, Emiliaas, Juliaas en de rest" waarmee de oude
Dekker zich "zoo bevriend" verklaart - en de huisonderwijzer, den
burgerjongen Seibold. Hoe de lotgenoote van de freules Caroline van
Wachler en Julie d'Etange haar liefde ontdekt voor den collega van
de paedagogen Holm en Saint-Preux? Rechtstreeks door de "Nouvelle Héloise" onder het aanhooren der lektuur waarvan zij zichzelve en haren zwijgzamen Liebhaber in de beide fransche jongelieden ontdekt. Na kennismaking met de eerste brieven voelt zij zich
reeds georiënteerd: ...."jetzt fühlte sie zum erstenmale bestimmt,
dasz sie Seibolden liebte, wie Julie ihren Lehrer .... " En op haar
kamer teruggekeerd, roept zij dezelfde "Hemelsche Magten" aan,
tot welke haar mannelijke lotgenooten zich richten:
" ....Sie stand am Fenster und sah durch die Scheiben. Die
Bonne fragte: was ist Ihnen? und Emilie antwortete in einem
weinenden Tone: "Puissances du ciel! j'avais ane ûme pour
la douleur, donnez-m'en une pour la félicité!" Mit diesem
Ausrufe warf sie sich heftig um den Hals ihrer Bonne, doch
ohne sich zu erklären ... "
De bonne, die ook jong of ook jong geweest was, zal wel begrepen
hebben, waaruit de aanhaligheid van Emilia voortvloeide, zelfs al
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mag zij niet in staat geweest zijn haar aanhaling thuis te brengen ...•
Heeft Dekker op zijn beurt het canevas van zijn drama aan de lotgevallen van Emilie ontleend? Wij kunnen er slechts naar gissen: de
oude Lafontaine heeft het verwijt te dragen, dat hij zich wat zijn personnages betreft, placht te herhalen - "faiseur" scheldt zijn leerling
hem; intusschen zal hij in 't laatst van zijn leven nog boete doen tegenover zijn ouden meester. Maar ten overvloede komen deze types
in een of andere gewijzigde aankleeding ook bij diens voorgangers en
tijdgenooten voor. En van het geheele geslacht der sentimenteele
philosopheerende gelieven althans, zijn Saint-Preux en Julie de
Adam en Eva en is hun "Elysée" te Clarens het paradijs geweest.
Langs welke om- of bijwegen ook, Dekker is hier in zijn "Bruid" tot
Rousseau teruggekeerd. -

***
Rechtstreeks is zijn ontleening zeker niet geweest: hij zou het zich
herinnerd en het niet verzwegen hebben. Er is bovendien in zijn
wer ken noch in zijn brieven eenige zekere aanwijzing, dat hij in dezen
eersten tijd van zijn litteraire vorming, van Rousseau iets anders dan
de "Emile" heeft gelezen; hoogstens mag naar aanleiding van de
overeenkomst, die hij tusschen deze en zichzelven in zijn kort daarna
geschreven brieven aan Tine constateert, worden vermoed, dat hij de
"Confessions" heeft gekend. - Rechtstreeks is hij voor zijn bijzondere types, voor hun toon, hun houding, de geheele atmosfeer hunner
gedachten en gevoelens ter schole gegaan bij de duitsche leerlingen
van Rousseau. Hun gemeenschappelijke eigenaardigheid, het familiemerk, dat zij met hun fransche collega's deelen, is het"sensibele," de
zich in hartstochtelij kheid demonstreerende hooge gevoeligheid, in
tegenstelling tot en als protest tegen de réserve, de gematigdheid, het
zelfbedwang, die de modevormende fransche "société," waarin de
hofadel den toon aangaf, aan hare leden oplegde. De botviering van
het "sensibele" beteekende de persoonlijke reaktie tegen, de individualistische bevrijding van den dwang der levensregels eener parasitaire collectiviteit, die de kracht der natuurlijke gevoelens knotte en
besnoeide naar de amusements-eischen van haar exclusieven kleinen
kring en die hunne uiting insperde in het keurslijf van haar, tot in de
kleinste bijzonderheden uitgewerkte codex van mondaine omgangsvormen. Dit geldend maken van de gevoelsrechten der persoonlijkheid - inleiding tot de opeisching harer politieke -is het uitgangspunt
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der modern-burgerlij ke beweging, zoo als zij van uit het kapitalistisch
hooger en individualistisch vrijer ontwikkelde Engeland omstreeks het
midden der achttiende eeuw door den horlogemakerstelg Rousseau
en den messenmakerszoon Diderot in de fransche litteratuur wordt
binnengeleid en er burgerrecht verkrijgt; en zoo als zij door hen, in
hunne persoonlijke richtingen voortgezet, op hun duitsche volgelingen wordt overgedragen. Maar, met minachting voor "le ridicule" en
met geringschatting voor "le joli," de persoonlijkheid uit de verschrompelende beknelling van het aristocratische savoir-vivre te bevrijden en de vrije uiting harer luimen en hartstochten een weg te
banen, vindt in dit litterair-propagandistische aanvangsstadium althans van de burgerlijke beweging, zijn rechtvaardiging in de erkenning de maatschappelij ke verplichtingen dezer persoonlij kheid - in
teg nstelling tevens tot de egoistische frivoliteit der société. Tegenover de heerschende neiging om zich met de menschelij ke laagheden
en dwaasheden te vermaken, de lichte irónie, het spotzieke scepticisme, stelde den inleiders der modern-burgerlijke emancipatie hun
breeduitgemeten overtuigdheid en hun zwaartillende ernst; "de
deugd" is de bevoorrechte tekst hunner geestdriftige prediking; "de"
deugd, waarvan ook de speciaal-burgerlijke vormen als de natuurlijke
richtsnoeren voor de gevoelens en handelingen van "den" mensch
worden geproklameerd. Zoo nadrukkelijk vinden wij deze sensibele
deugdpropaganda intusschen eerder bij den sterk gepassioneerden
jongen Dekker dan bij zijn onmiddellijken bewusten voorganger, den
eenigszins wereldwijzen en gemüthlichen "ouden Lafontaine" terug;
naast zijn eene, Saint-Preux, kon Holms andere stamvader, de onverwrikbaar deugdzame en grootmoedige Dorval uit Diderots "Le
Fils naturel" zijn. Zich bij Don Quichot vergelijkend, zegt de latere
Dekker in zijn "Naschrift": "Ik vond mijn Dame in: deugd, de
deugd. Zij was mij: verdrukte onschuld, minnares, gevangen prins,
gespolieerd koninkrijk, in één woord, het voorwendsel om even
dwaas te zijn als de ridder de la Mancha ••.• Ik zoog allerlei deugd begeerig in ..•• hoekerige en onware deugd: we zijn bij Holm!' En bij
Holm zijnde, bevinden wij ons tevens midden in wat hij terecht noemt:
"de larmoyante school." Het burgerlijke drama van de achttiende
eeuw, in Frankrijk aangekondigd door de "comédie larmoyante" van
de la Chausseé, is met den romantischen roman, de manifestatie van
een medegevoel, dat zich liefst als mede-lijden openbaart; en van een
deugdzame aandoenlijkheid, die zich vooral en bij voorkeur als tra-
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nenrijke aangedaanheid voordoet; het pathetische is haar gewone
sfeer, maar het elegische haar natuurlijke element. De eerste literaire
ontboezemingen der modern-burgerlijke richting zijn tranenrijk,
omdat voor de smart zoowel als voor de vreugde, in die mate waarin
de voorloopers van Dekker ze normaal rekenden voor "l'homme
sensible," de traan als de welsprekendste uiting en het onweerlegbaarste bewijsstuk mocht gelden. In de "Bruid," waarin meer gelamenteerd dan geschreid wordt, is ten onzent de tranenstroom verzand, die door Rheinvis Feith op ons litteraire terrein werd afgeleid
en in zijn goedgebouwde verzen gekanaliseerd. Ook bij Lafontaine
worden rijkelijk tranen geplengd; zijn personnages, althans de deugdzame, hebben "la larme facile." Wij hoorden, hoe zijn Emilia haar
pathetisch citaat lanceert "in einem weinenden Tone," terwijl er,
naar onze tegenwoordig opvattingen, in haar geval alle reden
bestond om de juichkreet van Saint-Preux althans op eenigszins opgewekter manier te debiteeren. Maar zoo was het conventie geworden
in de imiteerende buitenlandsche litteratuur, nadat het sedert lang
geen mode meer was, zelfs bij de "société," tegen de verdorrende discipline van wier onaandoenlijke oppervlakkigheid en verschrompelende luchthartigheid het oorspronkelij k als protest was gericht en als
remedie was uitgevonden. -

*.*
Sensibiliteit, deugdzame lichtgeroerdheid werd beschouwd als het
waarmerk van "l'homme de la nature;" Dekker is er al zijn leven in
zoo hooge mate mee behept geweest en heeft niettemin op later leeftijd zoo nadrukkelijk de gevoelsoverdrevenheden van zijn "Bruid"
toegegeven, dat de vraag gerechtigd is, in hoeverre deze voortvloeiden uit zijn eigen aangeboren en door zijn persoonlij ke wederwaardigheden overspannen natuur en in hoeverre zij op rekening der litteraire mode te boeken vallen. De jonge auteur werd ten behoeve van
de litteraire vertolking zijner teleurstellingen de navolger eener
oudere school; in hoeverre heeft hij met den vorm ook den inhoud geimiteerd; in hoeverre was de overdrevenheid zijner gevoelens-zelve
ontleend aan zijn oudere voorgangers? En achter deze speciale vraag
staat de algemeenere kwestie: of en in hoeverre de vertegenwoordigers der oude en in Dekkers dagen reeds verouderde litteraire richting hun eigen natuur weergegeven of een conventie gevolgd hadden?
- Het is uiteraard een onbegonnen werk een scherpe grens te trekU~

~
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ken tusschen wat aan romantische hartstochtelijkheid en expansiviteit voortspruit uit hun eigen temperament en wat daarvan aan uitbundigheid is toegevoegd door de litteraire mode. De conventie %elve
berust fundamenteel op het revolutionaire karakter der periode, die de
opwekking, de verster king en de ontketening der hartstochten eischte
als hefboom voor de sociale omwenteling; %ij beteekent in haar oorsprong een vernieuwing der kunst %66 dat de%e een krachtig hulpmiddel kon worden voor de vernieuwing van het maatschappelij k
leven; %ij vindt haar uitgangspunt in de groote auteurs, die de wending in den gebruikelij ken, in den voor de manifestaties van gevoelsen verbeeldingsleven nood%3kelijken vorm eenerscherpe reaktie voltrekken; en in de %uiging van wier voorgang de volgende generatie
wordt meegetrokken, die voor de vervulling der maatschappelijke
behoefte hun bij%ondere uitingswi;%e als de meest karakteristieke tot
model kiest. Tegen de heerschende, door den hofadel gevestigden
smaak in, is het niet de eenigs%ins droge elegantie van Voltaire, maar
de sierlijke en uitbundige welsprekendheid van Rousseau, die school
maakt onder de jongere geslachten; de natuur van de sterke baanbrekers der oppositie vestigt een gewoonte, die den volgelingen tot tweede
natuur wordt; de direkte terugwerking der litteratuur op het individueele leven vindt in de%e periode haar scherpste uitdrukking in %ijn
vernietiging, in navolging van den %elfmoord waarmee Saint-Preux
gedreigd en dien Werther begaan heeft. - Minder dan het ons in ome
latere nuchterheid toeschijnt hebben de onmiddellijke voorgangers
van Dekker ge%ondigd door willekeurige opgeschroefdheid hunner
gevoelens en door bedachte overdrijving in de uitdrukking ervan;
hunne natuurlij ke normen wij ken eenigsûns van de on%e af. En ander%ijds is de hartstochtelijkheid hunner personnages minder hevig
dan het tegenwoordige gevoelsaequivalent der uitdrukking ervan allicht doet onderstellen: de verslagenheden en de verrukkingen plegen
van korten duur en van snelle afwisseling te %ijn; de tranen %ijn bij
Lafontaine bijna even spoedig gedroogd als gestort: de gehee1e of nagenoeg de gehee1e wereld der sensibele litteraire figuren de%er noordelijke schrijvers maakt den indruk van eenigs%ins %uidelijken aard te
%ijn; %ij kenmerkt %ich door een soort primaire emotionaliteit; en niet
het minst interessante hunner verschijning is de tegenstelling tusschen de kinderlijkheid hunner uiterlijke gedragingen en de %Waarwichtigheid, dikwerf %elfs de ouwelijke, het late,re pessimisme voorbereidende, %Waartillendheid hunner overwegingen.
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Zooveel althans heeft de jonge Dekker aan de mode geofferd in zijn
dramatische eersteling, dat de oude - wiens aard niets van zijn explosieve lichtgeroerdheid had ingeboet - vele figuren ervan te overdreven - En speciaal die zijner eigen personificatie te sentimenteel
vond. "Het ding tt was "uit de boeken gegrepen. tt "Deze fout gaat
zoover, dat het weinig moeite kosten zou - slechts door eenige verscherping van trekken namelij k - het gansche stuk te maken tot een
satire op de "school tt waaruit het voort kwam, tt meent hij. Zoover
staan wij in onze actueele gemiddeldheid van den kritikus af, dat wij
deze moeite ten opzichte van diens jeugdigen arbeid niet behoeven te
nemen om het in tal van zijn passages vlakweg ridicuul te vinden. Maar
tevens maakt het, vergeleken met de illustre voorbeelden der richting
een indruk van betrekkelijke gematigheid en vertoont het in verschillende passages de hollandsch-nuchtere schering onder den exotischen,
schreeuwend-kleurigen romantischen inslag. Op stuk van zaken is
het toch eigenlijk alleen Holm die hinderlijk over den schreef gaat; en
hoe sober en ingetogen is zijn bruid vergeleken met Julie d'Etange,
wier amant hem in welsprekendheid den loef afsteekt maar tevens in
gezwollenheid overtreft. Hoe bezadigd, stilzwijgend zelfs gedraagt hij
zich ten slotte onder zijn voorspoed, na zijn rederijkheid gedurende
den tegenslag. Man van weinig woorden, zou men hem schatten, wanneer men hem er welgeteld slechts vijf hoort gebruiken in het eindtooneel; terwijl men alle reden had er zich op te spitsen dat hij, als
minnaar geslaagd en hersteld in zijn eer, een andere opdracht aan de
"Hemelsche Magten tt zou richten: hij heeft blijkbaar enkel "une
~me pour la douleur tt •••• Herinner u, als bewijs voor Dekkers betrekkelijke koelheid en als maatstaf voor de klassieke manifestaties der
sensibiliteit, een overeenkomstig tafereel uit de "Nouvelle Héloise;tt
waarin even weinig woorden verspild worden als in het matte, blijde
einde van de "Bruid, tt maar waarin daarentegen de bijna algemeene
sprakeloosheid van aangrijpend-sensibele welsprekendheid blijkt.
Wij bedoelen de aankomst van Claire d'Orbe bij haar boezemvriendin Julie, bij wie zij voorgoed haar intrek denkt te nemen: dat
Saint-Preux er aan zijn afwezigen vriend "Mylord Edouard tt de beschrijving van levert, waarborgt ons bovendien een sensibel relaas.
Claire vindt, op den geadresseerde na, alle correspondeerende leden
van Rousseau's roman-in-brieven bijeen: de beide hoofdfiguren,
haar dochtertje "Henriette tt en den al vrij bejaarden echtgenoot van
Julie, den kalmen "baron de Wolmar,tt die haar tot ontvangst is tege-
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moet gegaan en zeker het best geschikt om haar op haar gemak te
zetten....
" ••••COmme elle ne voulait pas que Julie entendit sa voiture,
e11e descendit dans l'avenue, traversa la cour en courant
comme une folie, et monta si précipitamment qu'i1 fallut respirer après la première rampe avant d'achever de monter.M.de
Wolmar vint au devant d'elle; elle ne put lui dire un seul mot."
Op dit spannende oogen1ik treedt Saint-Preux binnen••••
" ••••En ouvrant la porte de la chambre je vis Julie assise vers
la fenêtre, et tenant sur ses genoux la petite Henriette, comme
e11e faisait souvent. Claire avait médité un beau discours à sa
manière, mêlé de sentiment et de gaieté; maïs, en mettant Ie
pied sur Ie seuil de la porte, Ie discours, la gaieté, tout fut
oublié; elle vole à son amie en s'écriant avec un emportement
impossible à peindre: Cousine, toujours, pour toujours,
jusqu'à la mort! Henriette, apercevant sa mère, saute et court
au-devant d'elle en criant aussi Mamani Mamani de toute sa
force, et la rencontre si rudement que la pauvre fille tomba du
coup. Cette subite apparition, cette chute, la joie, Ie trouble,
saisirent Julie à tel point, que, s'étant levée en étendant les
bras avec un cri très-aigu, elle se laissa retomber et se trouva
mal. Claire, voulant relever sa fille, voit pAlir son amie: elle
hésite, elle ne sait à laquelle courir. Enfin, me voyant relever
Henriette, elle s'élance pour secourir Julie défaillante, ettombe
sur elle dans Ie même état."
De situatie is er, dunkt ons, naar om zelfs iemand als Dekker
eenigs%ins abnormaal te schijnen; in zijn "Bruid" blijft ieder althans
behoorlij k op de been en laat niemand zich door zijn emotie van de
sokken slaan •••• Opmerkelijker nog evenwel dan dit, uiterlijk aan het
slot van een tragedie herinnerende tooneel van exaltatie is de commentaar, die er op geleverd wordt.-Nadat de kleine Henriëtte "les
apercevant toutes deux sans mouvement' se mit à pleurer et à pousser
des cris" ende vertrouwde dienstbode "la Fanchon" ter assistentie
heeft doen toeschieten, is het de beurt aan Saint-Preux om het leven
in dit milieu van overgisting te onderhouden:
" ••• .Pour moi, saisi, transporté, hors de sens, j'errais à grand
pas par la chambre sans savoir ce que je faisais, avec des exc1amations interrompues, et dans un mouvement convulsif
dont je n'étais pas Ie maltre.
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En de be%éldigde "Wolmar?ft Zooals gewoonlij k gedraagt deze
"philosophett zich juist zoo als men, als wij nu althans, het niet verwachten.
"Wolmar lui-même, Ie froid Wolmar se sentit ému. 0 sentiment! sentiment! douce vie de l'ame! quel est Ie coeur de fer
ql1e tu n'a jamais touché? quel est l'infortuné mortel à qui tu
n'arrachas jamais de larmes? Au lieu de courir à Julie, cet
heureux époux se jeta sur un fauteuil pour contempier avidement ce ravissant spectacle. tt
Madame de Girardin, behoorende tot de laatste uitloopers der
"school," waarvan wij hier een der bij uitzondering feestelijke openingstafereelen bijwonen, betitelde haar aardige blijspel-bewerking
eener-overeenkomstige situatie: "La joie fait peur." Pour si peu laten
de baanbrekers der romantiek :z;ich evenwel niet intimideeren. Ge
zoudt misschien meenen, dat de-"vapeurs" hier in 't spel waren en dat
er een dokter aan te pas moest komen? Ge vergist u: dit alles is zeer
normaal niet alleen, maar het is zelfs zeer gezond en versterkend volgens Wolmar•
"Ne craignez rien, dit-il en voyant notre empressement; ces
scènes de plaisir et de joie n'épuisent un instant la nature
que pour la ranimer d'une vigueur nouvelle; elles ne sont
jamais dangereuses. Laissez-moi jouir du bonheur que je
goite et que vous partagez. Que doit-il être pour vous! Je n'en
connus jamais de semblable, et je suis Ie moins heureux des six!'
Onder het half dozijn zaliggesprokenen wordt ook "la Fanchonft
gerekend, van wie aangenomen mag worden, dat zij zeer ingenomen
is met de nieuwe huisgenoote, maar van wie het ten slotte toch nog
verrast te vernemen, dat haar geluk zelfs dat van Wolmar overtreft,
die bij deze gelegenheid zijn hoogste heet te bereiken .••• Toont een
tafreel als dit - een uit tientallen van overeenkomstig kaliber, hoezeer dan een witte raaf onder de meestal rouwkleurige lamentatieto()neelen - toont het, in tegenstelling tot de meening van Dekker,
niet een "verscherping" van de "trekken" van zijn eigen werk, z66
dat het, als model der "school," een "satire" lijkt op de doffere en
mattere navolgingen? Z66 ging het toe in de school waarin onze Haarlemmerdijker als leerling werd opgevoed en waarin hij zich ditmaal
zulk een "handelbaar" leerling betoonde: alles van 't hoogste bordje
af. En daartoe kon hij ondanks zijn vrij uitgebreide romantische lektuur, zijn enkele eenigszins romaneske lotgevallen en zijn ijverige
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volgzaamheid in de pathetische deklamatie, niet reiken; waarschijnlijk door zijn te nuchtere hollandsche herinneringen en zijn te practische indische werkkring, misschien ook door den matigenden invloed van realistischer lektuur, als die van Wolf en Deken, waarmee
hij zich in zijn op handen zijnde correspondentie met Tine hoogelijk
ingenomen betoont. Hij is evenals de rasechte romantici, èen "sentimental passionné" maar hij behoort van huis uit tot een door realisme
gekruist hollandsch ras.
Was, intusschen, de realiteit van het gevoelsleven in zijn fijd
nieteen eenigszins andere; of was, althans, de vertolking ervan
door het gesproken woord en de feitelijke handeling niet sterker
en opzichtiger dan de onder ons gebruikelijke en als normaal
aanvaarde? vroegen wij. Waren de menschen in hun dagelijksche
doen niet gevoeliger en expansiever? Mag de groote menigte het al
niet geweest zijn, het gold waarschijmlijk voor de kleine élite van
intellectueelen en ontwikkelden, wier indrukken niet gebonden waren
aan hun naaste omgeving, maar in wier gemoed de sensationeele wereldgebeurtenissen van het einde der vorige en het begin der nieuwe eeuw
resonneerden. Zijn de hollandsche middenstandsfiguren, zooals zij
en voorzoover zij realistisch door onze beide eerste romancières
werden geteekend, niet van sensibeler natuur, uiten zij zich niet
door heftiger gestes en bewogener taal dan onze huidige middenslagsmenschen? Uit hunne levendigheid blijkt die van Betje Wolf
weliswaar, maar uit de hare zoowel als de hunne tevens de maatschappelij ke bewogenheid van den patriottentijd, vóór nog de zooveel
ster kere spanning, somberder vrees, bitterder wrok en vuriger hoop,
door de materieele verarming en de politieke onderdrukking verwekt,
het zenuwleven door prikkeling en pijniging hadden verfijnd en verzwakt, zoo niet geschokt. Dekker zelf draagt er in zijn erfelijke belasting van moederszijde de sporen van, is het slachtoffer der pathologische naweeën van het napoleontische tijdperk en staat ook op
deze indirect-biologische wijze onder invloed van zijn afgod. - De
"larmoyante" litteratuur, zelve gevolg en uitdrukking van het revolutionair-gespannen leven, heeft er op hare beurt oorzakelijk toe bijgedragen om de sensibililiteit te onderhouden en te versterken.
Hare echte, vóórrevolutionaire modellen, de propotypes harer kenmerkende figuren, waren gestyleerd naar uitzonderings-menschen,
in de eerste plaats naar de persoonlijkheid hunner scheppers zelvewier individualisme zich juist door het besef van hun afwijkings-
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karakter verscherpte maar deze litteraire voorbeelden hebben
er toe bijgedragen om de wijziging van den regel, om de sensibiliseering zoo niet der massa dan toch van belangrij ke groepen, van
groepen harer beangrij kste menschen, te bewerkstelligen. De litteratuur doet het altijd, de individualistisch-sensibele bellentrie, de
uitzondering tot het ideaal proklameerend, deed het op de zichbaarste
wijze, wijl in den opzichtigsten trant. Aan het einde der romantiek zijn
de helden der romans van Balzac ijverig nageaapt in het werkelijke
leven, in haren aanvang is ,,saint-Preux" het litteraire voorbeeld geworden voor den "Werther", wien vele verwante zielen in den dood
zijn gevolgd. In de duistere dagen van zijn verslagenheid te Padang
moge de gedachte aan zijn "moeder die zoo vatbaar is voor smart" er
Eduard van weerhouden hebben de nabootsing van dit model
zoover te drijven, de direkt-bewuste en actieve herinneringen aan den
"ouden Lafontaine" hebben zijn "Bruid" in de larmoyant-litteraire
richting gedreven omdat hij persoonlij k haar daarin als navolger
was voorafgegaan. - Hij was, hij toont zich romanticus als sensibele
individualist, maar hij was als romanticus tevens realist - met
negatieve strekking voorzoover zijn zin voor de werkelijkheid en de
beperktheid zijner phantasie aan de ver-beelding zijner persoonlij kheid vrij enge per ken stelde - in positieven zin, voorzoover hij in
zijn litteraire personificaties de realiteit weergeeft eener individualistische persoonlijkheid behept met ons lateren als "sensibel"
treffende en bevreemdende levensgewoonten. Trek van zijn "Holm"
de overdrijving af, die - zooals hij in zijn naschrift terecht opmer kt door de eischen der tooneelmatige voorstelling is gewettigd en ge
behoeft bij den reëelen jongen Dekker slechts weinig op te tellen
om de pathetische sentimentaliteit van zijn "Holm" te bereiken.
Zooals zijn held leeft op de planken, zoo schijnt hij zelf te acteeren in
de wereld; en zoo als hunne figuren zich in hunne boeken gedragen,
zoo schenen niet zelden de romantici en hun niet-schrijvende VOlgelingen zich aan te stellen in de werkelij kheid. Zijn tooneelen als
waarin Saint-Preux om de haverklap iemand en bij voorkeur zijn
engelschen vriend "Lord Edouard" weenend in de armen valt, niet van
onwaarschijnlijke teatraliteit? En toch, verschillen zij van de realiteit
der volgende scène, waarin de naturen der beide broeders van den
Haarlemmerdijk, voor de zooveelste maal met elkander in botsing en
tot verzoening komen? Eduard doet er korten tijd daarna verslag
van aan zijn Tine:
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•••"Onlangs nog te Batavia werd er uit een verschil van
gevoelen een heel onaangenaam discours geboren, scherp,
stekelig, in ft kort zoo, dat iemand die ons hoorde, zou
gemeend hebben dat wij vijanden waren. Opeens hielden wij
op en, zoudt gij het gelooven, mijn Eefje, wij vielen elkander
schreiend om den hals, zoo trof het ons dat wij ons door onze
drift hadden laten vervoeren ••••ft
"Zoudt gij het gelooven": hij vindt het blijkbaar zelf eenigszins
curieus en zeker ongewoon genoeg om anderer bevreemding te veronderstellen; en opmerkelij k is het in elk geval als blij k van zijnverweekelij king na en waarschijnlijk onder den invloed van zijn Padangsche
lotgevallen: voorheen plachten dergelijke rekeningen met Jan op
minder larmoyante wij~e vereffend te worden •••• In hoeverre was, de
heftigheid ~ijner gevoelens als spontaan aangenomen, de overdrevenheid hunner uiting een niet geheel onbewuste nabootsing? Gehéél natuurlijk, ~ó6 vanzelfsprekend als bij de romantische voorbeelden,
wier litteraire nabootser hij zich reeds heeft betoond, schijnt zij in elk
geval niet: Jean Jacques, wanneer hij, niet anders dan Saint Preux bij
dergelijke gelegenheden, zich op overeenkomstige wijze te buiten
gaat, voelt zich "lfhomme de la nature," verdenkt zich van iets onnatuurlijks noch veronderstelt de verdenking ervan; wanneer hij bij het
betreden van den engelschen bodem onder tranen en exclamaties
David Hume, dien hij ujn vriend en redder gelooft, in de armen is
gevallen; bevreemdt uch naderhand enkel over de verbouwereerdheid
van den Engelschman ....

'" '" '"

Dekker heeft in ujn "Bruid" de tegenstelling tot zijn "Jongelingsdroomen" geleverd; in ujn drama heerscht dezelfde grondtoon van
sentimenteele ~elfopoffering als in zijn vroegere bataviaansche schetsje
van het verdronken jongetje August; het thema is enkel dieper doorwer kt en rij ker georchestreerd. De faktoren van twijfel en onzekerheid, die wij in ujn natalsche phantasie deden opmerken, hebben de
overhand gekregen; de "omstandigheden" wel verre van door ujn
"genie" te worden "geschapen" hebben het tot een schepping gedreven, die een navolging blijkt, niet van de praktijk van Napoleon maar
van de litteratuur van Rousseau. Hij koos het "verheven-schijnende"
van den eerste tot voorbeeld "uit ijdelheid, misschien uit wraak~ucht" - de onvooruene omstandigheid van de ijdelheid ujner superieeren "gecontrarieerd" en hun wraakzucht opgewekt te hebben,
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dreef hem, voor het "verhevene" van zijn oude liefde de uitdrukking te zoeken in het proza van den laatste. En even duidelijk als de
kortaangebonden kommando-toon van den veldheer in de natalsche
eerzuchts-monoloog, hooren wij het harmonieuze sentimenteele
pathos van den prozadichter in het padangsche liefdesdrama •.•• ,,0
gij, die moed huichelt, waar geen strijd was, en deugd die u niets
kostte en sterkte waar uw last niet woog ••.• hebt gij geleden als ik":
deze aankondiging van "Multatuli" is een der naklanken van Rousseau.
Als weerspiegeling van zijn lotgevallen heeft hij de verbeelding van
het heldhaftige heerschen omgezet in die van het heldhaftige ondergaan. Met de voornaamste figuren uit de vroegromantische litteratuur
heeft zijne personifikatie in de "Bruid" deze lijdende trek gemeen:
met den "Werther," den "René, den "Obermann/' het versomberde
nageslacht van "Saint-Preux:' Het zijn de "schoone zielen", die genoodzaakt zijn te zwelgen in eigen gevoel en zich schadeloos te stellen
met hun verbéeldingen, omdat de reëele heerlijkheden van het
leven onbereikbaar voor hen blijken. Het zijn de individualisten, die
door hun maatschappij teruggestooten, haar verlaten als Werther met
wiens tragisch lotgeval het maatschappelijke lijden van den jongen
Jerusalem is verweven; of haar ontwijken als de tragisch-gebarende
René, in wien het lijden van den jongen éQlÏgré is gepoëtiseerd en den
ondergang van zijn feudale wereld; of haar ontvluchten in de natuur
als Obermann, die vanuit de grootsche eenzaamheid van den Dent du
Midi op de menschenwereld neerziet. Het zijn de peinzende en broedende zelfbeschouwers, die hun vergeefschen drang naar macht en
schoonheid vertolken in de melancholieke poëzie der ontbering; de
door het leven teleurgestelden en verbitterden, die in "Karl Moor" en
in den "Faust" reeds tot opstandigheid komen, maar die zich, onmachtig de omstandigheden te overwinnen, bij voor keur in zichzelve
terugbuigen; en wier zelfverheerlijking de neiging heeft zich uit te
vieren in de sombere apotheose der zelfvernietiging.
"Ik liep de rij terug," zegt Dekker terecht in zijn "Naschrift"
waarin hij zich als leerling dezer "larmoyante school" in staat van beschuldiging stelt; zijn zwakheid is niet, de rij te hebben teruggeloopen
maar haar kenmerkende trekken zoo onpersoonlijk en onoorspronkelijk te hebben nagebootst, dat hij geen nieuwe figuur aan haar heeft
toegevoegd. Als schrijver is hij vooralsnog een namaak-romanticus.
Zoo gezien, als reaktionair-litterair verschijnsel, is de "Bruid" intus-
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schen niet alleen opmerkelijk als beeld van zijn wereldsche ervaring
en van zijn belletristische ontwikkeling, maar door haar rijkdom van
ouderwetsche bijzonderheden, tevens als recapitulatie van de ontwikkeling der oudere romantiek-ze1ve.- Multatuli, beweert Dr. Prinsen
heeft gansch alleen voor onze letter kundige kunst hetzelfde bewerkt,
wat de Romantiek voor heel de Europeesche kunst heeft tot stand gebracht; "hij, de arme, berooide zwerver, heeft uit eigen beurs tot den
laatsten cent ons tekort royaal bijgepast." - Wat de oudere romantiek betreft is het tekort in zijn eigen kas te Natal in elk geval de aanleiding voor hem geworden, ons nationale deficit belangrijk te verkleinen.
J. SAKS.

BUITENLANDSCHE LITERATUUR
IN MEMORIAM RICHARD DEHMEL
(geb. 18 Nov. 1863. overI. 8 Febr. 1920).
De onlangs overleden Richard Dehmel was zeker een rijke, krachtige en eerlijke persoonlijkheid in de moderne duitsche letterkunde, maar zijn werk heeft
toch, geloof ik, niet die groote waarde, die er veelal aan wordt toegekend. Hij
heeft ongetwijfeld eenige gedichten geschreven van een zeldzame gevoeligheid,
taalschoonheid en zuiverheid van melodie, gelijk b. v. het volgende:

HBu.B NACHT.
IIWeich küsst die Zweige
Der weisze Mond
Ein Flüstern wohnt
Im Laub, als neige,
Als schweige sich der Hain zur Ruh:
Geliebte duo
Der Weiher ruht, und
Die Weide schimmert
Ihr Schatten flimmert
In seiner Flut, und
Der Wind weint in den Bäumenj
Wir träumen - träumen Die Weiten leuchten
Beruhigung.
Die Niederung
Hebt bleich den feuchten
Schleier hin zum Himmelssaum:
o hin - 0 Traum Hij was een mensch, die het leven aanvaardde in alle vormen en gestalten, die
alle levensinhouden tot den laatsten rest wilde uitputten:
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"Ich will ergründen alle Lust,
so tief kh dürsten kann:
ich will sie aus der ganzen Welt
schöpfen, und stürb ich dran."
In hem brandde een onverzadiglijke hartstocht, een verlangen naar hetzinnelijk genot, een schier onuitputtelijke scheppende kracht, die zich helaas slechts
zelden gaaf en zuiver vermocht te verwezenlijken. Want zijn onverholen zinnelijkheid heeft het beste van zijn werk al te vaak vertroebeld en hoezeer hij in zijn
latere gedichten de sexueele liefde tot een universeele poogde te vergeestelijken,
is hij toch boven de erotiek nimmer geheel uitgekomen. In twee werken:"Die Verwandlungen der Venus, erotische Rbapsodie" en "Zwei Menschen, Roman in
Romanzen" heeft hij zijn cultus van den Eros en zijn levensleer in tallooze variaties bezongen. De kwellende drang van den knaap; het verterend verlangen van
de jonge vrouw; de zwijmel en de eindelij ke vervulling; de bezieling, verteedering
en loutering in de liefde van den rijpen man worden hierin op vaak schitterende
wijze uitgebeeld:
VENUS PRIMlTIVA.

,,0 komm ! satt bin ich meiner KnabenIust.
Komm, komm du Weib! Nimm auf in deine SchaIe
Die Furcht, die Sehnsucht dieser iungen Brust!
Noch trank ich nie den Rausch eurer Pokale.
Auf Nelkendüften kommt die Nacht gezogen;
kämst auch du so SÜ5Z und so verstohlen,
So mondesweiszl 0 sieh: auf Sammetwogen,
Auf Purpurflaum, auf schwärzeste Violen
Will ich dich betten, oh, dich an mich betten,
Dasz alle meine Mächte an des Weibes
Blendenden Göttlichkeiten sich ent ketten,
Hinschwellend in den Teppich deines Leibes!"
(Uit: "Die Verwandlungen der Venus")

o

Maar naast het natuurlijke, zuiver gevoelde en gevormde vinden wij helaas ook
in deze werken walgelij ke perversiteiten, op grove en afstootende wijze uitgedrukt.
Ook voor het tooneel heeft Dehmel, evenwel met weinig succes, gewerkt: het
drama "Lucifer," een mysteriespel en het drama: "Der Mitmensch," dat hij
later tot een tragie-comedie heeft omgewerkt. Zijn laatste tooneelwerk: "Die
Menschenfreunde," werd hier besproken.
Dehmel is waarschijnlij k door velen overschat en hoewel het thans nog onmogelijk is, de essentieële beteekenis van zijn werk voor de toekomst te bepalen,
schijnt het mij toch zeker, dat slechts het beste van zijn stemmingslyriek van
blijvende waarde kan worden geacht.
WI!RNER SCHERDELL, ,,Dienerin", Roman
S. Fischer Verlag. Berlin Iglg.

Als men zich eenigen tijd heeft be:iggehouden met sommige voortbrengselen
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der jongste duitsche letterkunde, bemerkt men, dat er thans geen sprake is van
één of meer leidende persoonlijkheden of van één bepaalde literaire richting. Tallooze talenten van zeer verschillende geaardheid trachten met meer of minder
succes nieuwe mogelijkheden van uitdrukking te ontdekken en vruchtbaar te
maken: nieuwe k1ank- en kleurwaarden der woorden, te zamen met een uiterst
geconcentreerde wijze van zinsvorming en een soms zeer ongewone beeldspraak, die
tot nu toe in de literatuur onbekende sensaties moeten suggereeren. Kortom, een
zoeken naar een nieuwe stijl, die bij de meesten nog alle symptonen van een overgangsperiode vertoont. Maar niet alleen op formeel gebied zien wij een ontbinding der oude vormen en pogingen, om tot een nieuwe synthese te geraken; ook
het gehalte dezer literatuur vertoont een ander karakter dan vroeger. Het
waanzinnige levenstempo, de drang naar het sensationeele, bizarre, groteske, de
voorkeur voor het cynisch-perverse, de a1geheele zedelijke en artistieke verwildering van dezen tijd vinden hun spiegeling in de duitsche literatuur der laatste
jaren; maar ook een opstandigheid tegen de heerschende machten op alle gebied
en tevens een vaag verlangen naar loutering en het zoeken naar nieuwe levenswaarden.
Een kenschetsend voorbeeld voor dit, tot nu toe vruchtelooze pogen, boven
het negatieve en destructieve uit te komen, vinden wij in bovengenoemd boek.
Sexueele verhoudingen en wanverhoudingen worden tot in 't belachelijke uiteengerafeld; een hopeloos zoeken naar eenig houvast in het zedelijke en ten slotte
de volstrekte inzinking en levenswalging. "Der Rest ist ein ungeheures, greUes
Gelächter. Die einzige Rettung ist der Würger Tod. Sterben möchte ich aus ungeheurem, erstickenden Ekel vor den Menschen. Vor Freund und Feind. Ja, vor
Freunden mehr, denn man kennt sie besser und kann sie deshalbbitterer,besser
und zischender bassen. Hasz, der ist meine letzte Wollust!l".
Een geheeIe generatie ziet in dit boek zijn tragische tweeslachtigheid uitgebeeld, een generatie voor wie de oorlog een ontzettende teistering is geweest en
wier zoeken naar nieuwe levensvormen en- waarden steeds weer dreigt te falen,
wijl zij niet meer tegen het leven opgewassen blijkt.

JAKOB

KNIUP.

,,Der lebendige Gott",

Erscheinungen, Wallfahrten und Wunder.
Eugen Diederichs Verlag. Jena 1919.
De uitgever Diederichs in Jena publiceert sinds eenige jaren letterkundig werk
van boeren en arbeiders, waaronder werken van groote oorspronkelijkheid, die
zich gunstig onderscheiden van de gekunsteldheid der iongste expressionistische
dichters. Deze bundel van JacobKneip,een eenvoudigen boer uitZuid-Duitschland, is een der schoonste uitingen van religieuze kunst, die ik ken. In forsche,
beeldrijke taal van zeldzaam suggestieve kracht en met een zeer bijzonder gevoel
voor het rhythme bezingt hij de eeuwige openbaring van het goddelijke in de natuur en doet hij de figuren der heiligen in nieuwe legenden herleven. Wij beseffen
in dezen dichter een waarachtige vroomheid, een aanbidding en verheerlijking,
die herinnert aan het werk der primitieve schilders. Men bewondere de verheven
eenvoud en de plastische kracht en schoonheid van dit vers:
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Dm KnmBBTTBRIN.
"Mutter, Basen, Nachbarinnen
Sit2;en spät beim Hampit drinnen,
Vom in der groszen Stube. Und halten Wacht.
Horchen und flüstem und schauen bekOmmert,
Wenn in der Kammer die Grete wimmert.
Langsam schreitet die Nacht....
"Vorgestem hat sie noch Klee gemäht." "Gestem im Bungert noch Erbsen gesät." ,,Ach, sie schaffte von früh bis spätl" "Stöhnt sie noch immer?" "Man hört sie nimmer;
Auch das Kind hä1t Ruh." "lch denke, wir riegeln die Türen zu,
Es geht auf Mittemacht." - Die· Gret, in der schwüldunklen Kindbettkammer,
Wie der Riegel kracht,
Hebt den Kopf und späht,
Spürt den zerrisznen Leib.
Und der Jammer
Des Martertags
Steigt wieder auf,
Und Todesgrauen weht ....
Mit einmal! Die Kammer-bimmljsch Licht!
Eine Stimme spricht:
"Du hast genug gesät,
Las: den Spaten stehn,
Es ist schon spät.
Komm, las: uns heimwärts gehn;
Fürchte Dich nicht!"
"Das Kind, das Kind" stöhnte die Gret Doch die Stimme spricht:
,,All Dein Leben in seinem Blut,

All Deine Kraft in seinem Markl
Schau nicht zurückl
Es lebt und wächst. Das ist genugl
Sie fühlte auf ihrer Fieber-Stirn eine gute Hand:
Da barst, da teilte sich die Wand;
Mond, Sonne, Steme - kreisten:
"Wie schön; wie schön:
Welch Klingen und Getönl
o GIanz auf jenen Höhn•••."
Uud hob sich scbmer~er1öst iris weite Licht."
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Deze ver%en %Ïjn een hoopvol teeken voor de vernieuwing van het godsdienstig
gevoel en voor de mogelijkheid, het verstarde en doodgewaande met nieuw leven
te be%Ïelen. Jacob Kneip uI wellicht eens onder de besten der hedendaagsche
duitsche dichters worden genoemd.
HERMAN WOLF.

LITERATUUR
door F.BorlÜwijk,
Rotterdam-Brusse. 1919.
Bordewijks verhalen %ijn nog een beetje onevenwichtig. In zeker vier van deze
vijf neemt de inleiding te groote plaats in en wekt verkeerde verwachtingen,
omdat de zaak %elve er maar nauwelijks verband mee houdt. Dit beduidt misschien, dat de auteur nog geen weg weet om snel tot zijn doel te komen en toch
den lezer voldoende in stemming te brengen. Wat dan ook een groote kunst is.
Overigens lijken vooral "Dr. Kalkemeyer en de dood" en "In plenitudine
Christi" aardige vertellingen, de eerste %eer suggestief voor het milieu (den zomeravond, het tuinfeest) de tweede van een onverwachte en daarom des te treffender gruwzaamheid. Het laatste verhaal doet wat abrupt aan en faalt vooral
daardoor in het opwekken van de vereischte sfeer. Het eerste daartegen schijnt
ge%ocht en lang niet voldoende verantwoord, terwijl het avontuur van dien bergbewoner niet veel meer bereikt dan een wat uitgewerkt relaas in een courant ook
bereiken zou. Alles te zamen bleef er in deze vertellingen toch nog veel gebrekkigs, terwijl de taaI onverdienstelijk is, niet bepaald slecht, doch om niets van te
%eggen. Het genre, van grillige gruwbaarheid, is dan ook heel moeilijk te beoefenen, vooral indien men geen herinneringen aan voortreffelij ke buitenlanders (b.v.
WeIIs, Verne, Maupassant, Stevenson) wil wekken. Frits Hopman is onbetwist de
meester op dit gebied ten oQ%ent. AIs debuut echter geeft Bordewijk hier toch al
iets, dat niet te versmaden is. Het valt op, dat oQ%e litteratuur bepaald dien kant
van het fantastisch %enuwschokkende schijnt op te willen....
F. C.
FANTASTISCHE VERTELLINGEN

DE MENsCHAAP. EEN ONWAARSCHIJNLIJKVERHAAL,

door Hans Martin, Rotterdam. Brusse. 1919.
Hier is b. v. nog %00 iets van fantastische gruwzaamheid. De historie Val) een
veronderstelde schakel tusschen aap en mensch, dewelke onderstelling tenslotte
blijkt op dwaling te berusten. De schrijver heeft ook weer veel moeite ter uke te
komen en %elfs ter uke te blijven. Dat juist een half stervende al deze verbazingwekkende lotgevaIIen verhalen moest, houdt oQ%e aandacht onnoodig verdeeld en
laat een bepaald "scheeven" indruk achter. Overigens doet het eerste deel van
Martins verhaal heel pleizierig Jules-Verne-achtig aan en laat ons aangenaam
in spanning. Maar het laatste stuk, met die nieuwe droom-complicatie, lijkt niet
bepaald voornaam van toon. Een satire op de maatschappij kon de schrijver blijkbaar heelemaal niet aan, en %00 verloopt de uak eenigs%ins droogjes en vrijwel
zinloos. Er is ook een nog al pretentieus voorwoordje, waarin Hans Martin ons,
- ten eenemale overbodig, - waarschuwt, dat in zijn boek de woordkunst niet
beoefend wordt en dat het niet artistiek is.
Dat hadden wij ook %elf wel gemerkt.
F. C.
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IN 'T GEVANG. Murukrabbels door Noordling.
De Sikkel. Antwerpen. Querido, Amsterdam.
Dit is een alleraardigst boekje. Ais er onder de Vlaamscheactivisten vele zulke
pennen en hoofden zijn, staat de zaak der Vlaamsche vrijheid nog zoo kwaad niet.
Dat edele heldenvolk der Belgen, welks eene (en niet betere) helft nu ijverig
doende is de andere helft het leven zuur te maken, dewijl dit de ethische ententebeginselen van het zelfbestemmingsrecht te zeer ais ernst opnam, dat edele
Walenvolk is in zoover aan het Duitsche niet ongelijk, dat het ook, :z;oodra het
weer een veer van den mond kan blazen, macht ais recht laat gelden en van de
beenen slaat wie het niet met hem eens is. Deze Noordling weet er van mee te
praten, hoe de gevangenissen van het herboren België, dat de eenheid op zoo
zonderlinge wijze handhaaft, er van binnen uitzien. Hij beweert niet, dat de tijd
zijner opsluiting een martelaarschap was, hij maakt van zich:z;elven geen held,
maar luchtig spottende of scherp karakteriseerende, hooghartig koel, doch hier
en daar met een accent van ontroering en hartstocht, laat hij een diepen indruk
van triestigheid en pijnlijke verwondering achter, omdat de mensch overal dezelfde blij kt, helaas: een kruiper voor de machtigen, een tyran voor de :z;wakkeren.
En de deugd overal en nergens thuis is.
De soepele, rijke, krachtige taal van dit boekje, jong, jolig, aardig vanrythme en
uiterst verscheiden in woorden, is, dunkt mij, het beste bewijs van Vlaanderens
recht ook op een eigen politiek en economisch leven. En zelden werd een zaak
beter gediend dan door een tendenzschriftje ais dit, dat tegelijk de sappigste
pro:z;akunst geeft.
Er zijn heel aardige, veel:z;eggende vignetjes bij geteekend aan 't eind der hoofdstukken door een kunstenaar, die zich in een haasje verzinnebeeldt.
Laat ons hopen, dat nog eens de nationalistische vrijheid daarginds ook de individueele vrijheid zal gedoogen, zoodat schrijver en teekenaar hun namen mogen
noemen.
F. C.

door Felix
Timmermans, 2e druk. Amsterdam van
Kampen en Zoon. z.j.
BEGIJNHOF-SPROKEN, door Felix Timmermans
en Antoon Thiry, Mpij voor g. en g.lectuur.
Amsterdam. 1919.

SCHEMERINGEN VAN DEN DOOD,

Deze "Schemeringen" gingen aan Pallieter (7e druk!) vooraf en men kan er
vooral van zeggen, dat ze doen denken aan Poe, en aan zoovele anderen, die eveneens deze lier tokkelden. Ik bedoel de virtuosen van het onzienlijke, maar aanvoelbare, der verfijnde onderscheidingen in de gewaarwordingen der zinnen, de
vage sensaties en de even opflitsen de vermoedens. Er is zeer veel voortreflijks op
dit gebied geleverd, zoodat het moeilijk valt niet in herhaling te vervallen en niet
door kunstmatige opwinding effecten te forceeren. Aan geen dezer beide fouten
is Timmermans, dunkt mij, geheel ontkomen. Zijn eerste verhaal De lijkbidder
is onnatuurlijk opgewonden van toon en niet gansch oorspronkelijk van vinding.
Die presentie des doods, uitzonderlijk gevoeld door een liefhebbende ziel, terwijl
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nog de andere familieleden de zieke op weg naar beterschap en leven meenen,
hebben wij al eens meer ontmoet, komt mij voor.
In de kringen der empirische telepathie is dit verschijnsel zelfs tamelijk bekend, geloof ik, en vaak geconstateerd. Alleen een zeer treffende bewerking van
dit gegeven kan het dus nog voor de litteratuur redden, en die ontbreekt hier in
zoover het alles een beetje hol en bol opgewonden klinkt.
Het tweede verhaal, De Kelder, behoort dan, zou men zeggen, niet specifiek in
het genre thuis. Het geval kon even treffend geschreven zijn in een gewone
omgeving van gewone menschen, wonend in een gewoon huis. Als daar maar een
overstroomde kelder aanwezig was, waar de jonge vrouw haar pasgeboren wicht
en vervolgens zichzelve kan verdrinken. Maar de geheime "presenties" of "occulte invloeden" zijn hierbij niet absoluut noodzakelijk. Een man, die zijn vrouw
essentieel verwaarloost, een vrouw, die troost zoekt (en vindt) bij een vriend,dan
zwanger wordt en haar kind doodt, Om later zichzelf te verdoen uit wroeging....
zulke dingen en menschen kan men ook in 't heel gewone, nuchter alledaagsche
vinden. De rest is hierbij maar nuttelooze fraaiigheid, nutteloos, want niet essentieel tot dit geval behoorende ....
Het derde verhaal van die gebroken vaas lijkt mij dan het meest in den toon
en het zuiverst de sfeer te geven van dit ontastbare, onkenbare, dat niettemin tegenwoordig gevoeld wordt. Het is het verderf dat gruwbaar aangeslopen komt
uit leegte en stilte van den nacht en waarvan men de ontzetting bij dag zelfs niet
meer navoelen kan. Alleen lijkt deze Bovenaardsche Verschrikking hier wel wat
onnoozel voorgesteld, als de belaagde haar ontvlieden kon simpel door van kamer
te wisselen .... Het boek is overigens heel goed geschreven, met die levensvoIle,
dichterlijke suggestiviteit, die men van Pallieter kent. Eigenlijk is die taal wat te
weelderig, hier en daar, voor het soort, dat naar bleeker en stiller uitdrukking
schijnt te verlangen. Doch op zichzelf is dit beeldende, duidelijk schilderende
heel pleizierig, makende, met de aardig primitieve houtsneetjes, het boek tot
een genot voor den fijnproevenden lezer.
Wat ook gezegd kan worden van de Bagijnhofsproken, die Felix Timmermans
samen met Antoon Thiry schreef. Zuiver en sober, zonder meer iets van over-·
spannenheid of geforceerden nadruk, gelaten en "blank," zou men zeggen, staan
deze naieve verhalen van een oud eeuwgetijde hier opgeteekend, elk gebeuren in
de eigen sfeer, waar wonder en werkelijkheid tot eenzelfde realistisch plan zijn
opgeheven, gelijk in oude schilderijen. Er is hier nergens meer die angstige mystiek, die wel van ver heet te komen, maar intusschen sterk aan Poe en Maeterlinck herinnert. Het mystieke is hier het gewone en juist dat, in dien fijnen, stillen toon gehouden, geeft er den schijn van echte oudheid en een ver verleden
aan, waarbij vergeleken dat andere dilettantisch lij kt. Of ook wel onrustige, nerveuze,moderniteit die koortsachtig zoekt naar het buitensporige. Maar mij dunkt
in deze sproken den toon wèl getroffen en het sentiment nergens buiten het vereischte kader van argeloos oppervlakkig gevoelsleven getreden. Natuurlij kheerscht
er maar één sentiment in het geheele boek, maar de fijne schildering brengt, in
telkens andere groepeering, hier de verscheidenheid aan, die deze vertellingen
(liefst niet alle achtereen) in verteederden aandacht lezen doet.
Het is bij~der knap YÎrtUosenwerk.
F. C.

EEN KARMELIETES.
INLEIDING.

Dit verhaal is geen verzinsel, het berust gansch op waarheid. De
ceremoniën, welke er in voorkomen, hebik bijgewoond. Het is om zoo
te zeggen onder het dictaat der belanghebbende zelve geschreven. Ik
vond het wel interessant mij eens te verplaatsen in den geestes- gevoels- en geloofstoestand eener streng vertrouwende Roomsch Katholieke. Misschien zal de lezer er ook belang in stellen. Daarom geef ik
het in het licht.
Eenige ophelderingen over de handelende personen in dit verhaaltje:
Een gelukkig schijnend huwelijkspaar, behoorende tot den heel
welhebbenden stand; vijftien jaar getrouwd, hij in het begin der
veertig, zij vijf en dertig; kinderloos, buitengewoon vroom, al de
voorschriften van den Katholieken godsdienst stipt nalevend, meermalen in de week mishoorend, samen op bepaalde tijden naar de
biecht gaande, en de communie nuttend. Ze waren overigens altijd
samen, voor zooveel zijn winstgevende handelszaken het veroorloofden. Heel afgezonderd leefden zij niet, bezochten wel geen theaters,
als zijnde goddeloos, maar concerten en cinemas bij gelegenheid;
woonden enkele malen diners en soupers bij en inviteerden intiemen
op hun beurt. Waren er bazaars met een Katholiek menschlievend
doel, zoo hielp de jonge vrouw persoonlijk aan de inrichting en den
ver koop met ganscher hart en toewijding. Geen missionaris richtte
zich tevergeefs tot hunne beurs; de Zusterkensder Armen gingen niet
ongetroost van hen weg; mild stortten zij hun gave aan den St. Pieterspenning, aan de Voortplanting van het Geloof en allerlei eischen
van dien aard. In het jaar I9I2 besloten zij eene bedevaart te doen
naar Lourdes in de Pyreneën. Ze kozen daartoe de maand van September uit. En als zoovele andere geloovigen verbonden zij aan de
reis een goed werk, en een werkvanversterving tevens; een jongere
zuster van hun keukenmeid leed aan vallende ziekte. Misschien zou
Onze lieve Vrouw zich aan de Grot over haar erbarmen. Ze namen haar
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mede en in de plaats van in een eerste klas te rei2:en, wat hun stand
toeliet, vergenoegden ze zich met een derde klas, en vertrokken alle
drie met een bedevaarttrein. Op den 8sten September, Maria Geboorte, namen ze deel aan de solemneele processiën te dier gelegenheid. Hun bede was niet verhoord geworden: op den terugkeer kreeg
het meisje stuipen en haar beschermer kwam met een verkoudheid
thuis. Ondanks de wetenschap, ondanks tal van novenen en beloften
van terugkeer naar dat oord van hoop en vertrouwen, ondanks de rijk
betaalde gebeden der Begijntjes uit het Convent van het Heilig Hart,
verslechtte zijn toestand van dag tot dag; hij leed aan tering; maar wat
onwankelbaar bleef was hun vast geloof aan hun God, die alles voor
den mensch ten beste schikt.
EEN KARMELIETES.

Zij zat en waakte bij den zieke. Hij was bijna een stervende. Hij was
haar echtgenoot.
Zij woonden in de stad Gent, welstellend, en betrekkelijk jong nog
waren beiden.
Nu was de scheiding nakend. Sinds weken lag hij te bed; het leek
op een blijvenden toestand in huis. Nooit ging ze meer uit, ze zag,
behalve den dokter en enkele familieleden, schier geen menschen.
Hij hield niet van bezoek. Het liefdezuster ken en zij wisselden elkander af in de toe te dienen zorgen: de eene waakte tot middernacht, dan
loste de andere haar af totdat de morgen kriekte.
En nu zat ze daar weder, zijn vrouw, zooals ze reeds menigen
nacht gezeten had.
Rustig had hij gelegen; en zij was half ingedommeld in den zetel,
op haar hoede toch om bij het eerste sein, wakker schietend, hulp te
bieden.
Het was drie uur in den morgen. Een klokje klepte op een afstand
vandaar.
Zijn gehoor was niet verzwakt: "Het klokje van het Karmelietessen
klooster ••• van de nonnekens," zei hij, "niet waar?" zich half oprichtend, met de groote oogen der zieltogenden haar aankijkend.
"Ja," antwoordde zij eenvoudig, zij had daar nooit veel acht aan
gewijd; hij had er nooit over gesproken.
"Van de Karmelietessen," herhaalde hij nogmaals, naar dat verre
getamp luisterend.
Wat trof hem daar nu in?
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Stervenden hebben zonderlinge invallen weleens.
"Wij zijn vijftien jaar getrouwd geweest," hernam hij nadenkend,
"vijftien jaar."
Welk verband kon dit met dat klokje hebben! Zou zijn geest misschien aan het dwalen gaan?
"Heeft het u nooit berouwd?" vroeg hij weder.
"Neen/' zei ze, "nooit."
"Mij wel," antwoordde hij traag, peinzend.
Nu schrok ze letterlijk, in den diepdonkeren nacht, alleen met hem
bij dat zwaklichtend lampje, dat alle hoeken in de schaduw liet.
Ging hij sterven? Zou ze 't zuster ken niet oproepen?
Ze dorst niet antwoorden aan dien geestverbijsterde.
Maar hij hield vol:
"Zijt ge altijd met mij gelukkig geweest?"
"Maar zeker, waarom vraagt ge dat? Wij hadden immers elkander
zoo lief", zei ze, al hare kracht inspannend om niet in snikken los te
barsten.
"Ja, wij hadden elkander lief, wij kwamen zoo goed overeen nietwaar?" sprak hij, doch op zulk een zonderlingen toon van afgetrokkenheid ••••
"Denkt ge," hernam hij, "dat menschen, die heelemaal eensgezind
zijn, alles aan elkander 2:eggen?"
"Ik weet het niet. Ik denk als men vertrouwd is, dat men niets
verzwijgt."
Het was geen waarheid, steeds had ze wel iets voor hem verborgen
gehouden.
Hij sprak 2:ooveel, wat hij nooit deed, sprak wat hij niet meer doen
kon, zwak als hij was. Hij sprak zoo wijs. Neen, die man ijlde niet.
In spanning, zonder,antwoorden, angstig, wachtte zij op wat er
volgen ging.
"Hebt ge nooit iets ongewoons aan mij opgemerkt?"
"Hoe meent ge dát?"
"Iets sombers?n
"Och, wie is er altijd gelijk van humeur? Ik dacht, toen ge daar zoo
soms kondt zittet1 zwijgen, dat ge den eenen of anderen kleinen tegenspoed in de zaken of met het werkvolk hadt, en ik vondhetbest
ook te zwijgen."
"Neen, ik had berouw, een diep, een innerlijk berouw over mijn
2:onde," bekende hij.
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Welke ~onden kon die man op ~ijn geweten hebben?
"Och, dat kan niet, ge waart ~oo goed met een ieder, ~oo rechtvaardig in alles," sprak ~e met hartsverlichting, omdat ~e ~jn gewetensbe~aren niet als ernstig opnam.
"Een ~onde tegenover God," ~ei hij. "Hoe W ik nu voor God verschijnen, met die levenslange schuld beladen? Ik had u beter nooit
gekend," en hij schudde herhaaldelijk als vertwijfelend het hoofd.
"Kom, kom," suste ~j hem, "laat al dat naargeestige varen," opnieuw in de meening, dat hij sufte.
"De straffe wacht den meineedige in de eeuwigheid," voegde hij
er somber aan toe en daarop, nadenkend: "het was reeds een begin van
straf, van goddelijke kastijding, dat wij geen kinderen kregen••••• "
Die woorden ~onken als een steen in de diepste diepte van haar
gemoed. Zij wekten er echos van smart. Dat geheim van haar verlangen
en hare spijt had ~e nooit ver klikt tegen hem. Was dat een wraak van
God dus, dien ~ij onwetend hadden vergramd? ••
Zij bleven zwijgen een poos.
"Herinnert ge u," begon hij, "ons gesprek op een avond op 't
einde van het eerste jaar van ons huwelijk, toen ge eens ~eidet:
"Indien het ons ~lig is kinderen te krijgen, hoe ~u1len wij het
eerste heeten?"
"Ik dacht een oogenblik na en ~ei: hem den naam geven van een
der vier Evangelisten."
"Welken"? vroegt gij.
"Daarover moest ik mij nog be~innen, ver klaarde ik."
"Indien het een meisje is?"
,,0, dat laat ik aan u, ~jn moeder over, ~k maar. Dat scheen ~oo
alles scherts."
"Ik moet niet ~oeken, ~eidt ge: Theresia".
Er ging een schok door mijn lijf; maar ge merktet het niet."
"Mijn moeder heette Theresia, hernaamt gij. Zij heeft mij van
jongs af een groote vereering voor hare patrones ingeboe~emd. Mijn
moeder kende ~oo goed haar levensgeschiedenis. Weet ge wie ~e was,
Theresia?"
"Ja, een groote heilige immers, ~ei ik inwendig-wrevelig. Maar gij
volgdet den hoop van uw eigene gedachten en verteldet, wat ik beter
wist dan gij: dochter van een voornaam Spaansch edelman, en van
jongs af aan een uitverkorene Gods.
Toen ~e pas ~even jaar telde, vluchtte ~e met haar vier jaar ouderen
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broeder, Rodrigues, om zich te laten vermoorden door de Mooren dat geschiedde in de eerste helft der zestiende eeuw. Maar de twee
werden onderweg, dicht bij het klooster der "Menschwording", waar
ze later als volwassen meisje haar intrede zou nemen, door een oom
ontmoet en weder naar hun huis geleid."
,,0, vrouw," zei de kranke, "ge vermoeddet niet, hoe smartelij k mijn
stilzwijgen was bij het aanhooren van die kinderlijke vroomheid! Ge
verteld et altijd door: ze wilden vervolgens kluizenaren worden en
begonnen in den ouderlijken tuin een hut te bouwen met te allen kant
saamgeraapte steentjes. Ze bezaten geen mortel, de steentjes braken
natuurlijk af, en gij lachtet om hun naiefheid, maar ik lachte niet
mede:'
,,0," hemaamt gij, "wat genoot ik als kind van die vertellingen!
Toe, moeder, nog, nog, smeekte ik telkens."
"Welnu, zwijg er thans van, heb ik toen gezegd kortaf en ik nam
een dagblad ter hand, maar dat alles hebt ge vergeten, zeker?"
"Ik weet wel, dat ge eens op een avond mij onverwachts barsch
het zwijgen oplegdet, ik wist niet waarom; ik was heel droef, dat was
de eerste maal, sinds onze vereeniging. "
"Het was ook de eerste maal, dat de wroeging in mij wakker werd,"
zei hij nadenkend ••• "En zeggen dat ik er mede heb voortgeleefd al
dien tijd, met een nu en dan knagend, verheimelij kt ondier in mijn hart,
terwijl wij naar diners en concerten gingen, en het insluimerde onder
mijn vroolij ke opgewektheid om weder onvoorzien wakker te schieten
met al zijn kwellende macht over mij."
"Wat hebt ge toch op uw geweten? Zeg het mij, "bad ze eensklaps
na een poos van stilzwijgen, zijn hand grijpend.
Hij scheen eerst te aarzelen.
"Luister:
"Den dag zelf dat ik u ontmoette," sprak hij traag en heel verstaanbaar, zonder haar aan te kijken, als luid denkend, "dien dag had ik
's morgens hier in het Karmelietersklooster in handen van den Prioor
de plechtige belofte afgelegd in zijn orde te treden!"
Wat zou ze nog vernemen?
Als verplet zat ze daar.
En hij ging voort: "Het was op dien morgen van dat huwelijksdiner
mijner nicht. Ik had aan mijzelf, als boete, den last opgelegd er bij
tegenwoordig te zijn; want ik had meer dan ooit een hekel aan alle
feestelijkheden van dien aard. Toen zat gij naast mij aan tafel. Het
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was Satan, die het zoo had voorbeschikt, tt en weemoedig schudde hij
het hoofd.
"Ik wist het niet; ik was een naief kind, zoo even uit de kostschool
thuis. Wat deed ik om u tot het kwaad te verlokken?tt vroeg ze
schreierig.
"Ge waart bekoorlijk,tt was zijn antwoord.
"Koket?tt vroeg ze.
"Dat weet ik niet, maar ik kreeg u onweerstaanbaar lief. Het was
bij uw ingetogenheid, die plotse, electrische schittering in uw blik
die het deed misschien. tt
"En ik,tt zei ze, "een weeskind, in het klooster grootgebracht,
verstokt van oudrenliefde en familieliefde; was het te verwonderen,
dat ik mij liet medesleepen door uw gebaren, uw woorden en •.•
later door uw vurig uitgedrukten hartstocht?.:'
Als een misdadiger zat hij daar, mager, bleek met die groote oogen,
der ter dood verwezenen, in zijn witte hemdsmouwen, half afgezonken
van de hoogopgestapelde kussens ....
Als een medeplichtige staarde zij hem aan, radeloos, onder dien
onverwachten ommekeer in de beschouwing van haar huwelij ksheil.

* *

*
Toen de dokter '5 anderdaags kwam,
werd hij getroffen door den
aanblik van zijn patient: rusteloos, koortsig vond hij dien.
Hij wilde weten wat er gebeurd was.
"Niets,tt verzekerde de plaatsvervangster-ziekenzuster, de non,
van alles onwetende, "niets, heel het deel van den nacht van zoodra
ik bij hem kwam, is hij aldus geweest. Hij raaskalde soms; hij spreekt
van dingen, die geen zin hebben, van een klokje, dat hem verwijten
doet, wat weet ik niet al."
De dokter schreef kalmeerende middels voor. Hij was niet van
de meening af te brengen, dat er iets moest voorgevallen zijn.
"Niets,tt zei de zuster steeds.
Mevrouw was gaan rusten, aan haar kon hij het niet vragen.
Hij ging.
En de avond kwam als naar gewoonte, met zijn treurig vooruitzicht van den langen nacht, een treurigheid verhoogd door de duisternis en het beangstigend gevoel, dat de toestand van den lijder bedenkelijker was dan ooit.
Nu kwam de tweede nacht.
En maseur ken waakte ••••
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Op het gestelde morgenuur verliet ze de kamer op hare teenen, om
hem niet te wekken, die eindelij k ingedommeld was.
Zij tikte op de deur van mevrouws kamer, zooals zij altijd deed,
zooals ze soms een paar malen doen moest, voor er antwoord kwam.
Nu klonk het "binnen" onverwijld, dof, als gesmoord.
In het bed was niet geslapen. Mevrouw zat op de kniebank, op
haar ellebogen steunend, het aangezicht gedoken in de handen.
Zij keek op.
Wat zag ze rood, wat zag zij er verwilderd uit:
"Beter?" onderzocht ze.
Maar het bericht luidde integendeel:
"Nu slaapt mijnheer wat, maar welk een nacht is het geweest! Ik
meende u op te roepen .•.:'
.,Waarom hebt ge het niet gedaan?" het klonk als een verwijt bijna.
Met zachtmoedigheid antwoordde maseurken: "Ik mocht u niet
storen, ge waart zelve uitgeput. Maar ••.• ik had moeite om hem in 't
bed te houden. Hij raaskalde, hij moest boete gaan doen in het klooster:'
"Geen slaappoeier gegeven?"
.,Ja, ja zeker, daarna woelde hij meer dan ooit:'
"Ga, maseur, ge zijt ook moe. Ga nu rusten. Ik kom dadelijk:'
Ze doopte den tip van een handdoek in koud water en wies haar
brandend gelaat af.
En echter, in eens, als onder een onweerstaanbaren drang van ommekeer der gedachten, greep ze den arm der verpleegster vast, die
bevreesd achteruitdeinsde, "maseur, keer terug bij hem, Godzal't u
vergelden, heb nog een uur geduld, maseur, maseur, ik ga naar de
kerk:'
.,Madame, rust liever, ge ziet er ellendig uit. Onze lieve Heer
vraagt dat niet van de ter dood vermoeiden. Ik zal goed voor hem
zorgen."
"Ik ga," herhaalde ze, als de uitdrukking van een onwrikbaar besluit, veelmeer dan als een antwoord op een liefderijke bezorgdheid.
De meid was nog niet op.
Ze had hoed en mantel aan. Omzichtig hief ze de nacht keten uit en
schoof den grendel weg.
Koud blies de wind haar in het aangezicht en joeg haar slecht bevestigde voilette naar omhoog. Het was nauwelijks dag. Alle luiken
nog gesloten. Het had gevroren: de grassprietjes op de weinig betreden trottoirs waren met zilveren randekens omzoomd.
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Klinkend stapte ze voort; de stille stad door; daar stond de grauwe
kerk van het Discalsenklooster. Een lichtje glom er binnen.
Goddank! open reeds.
Enkele onduidelijke gestalten, als schaduwbeelden of geheimzinnige schimmen, zaten hier en daar bewegingloos. Op het rechter zijaltaar deed een geestelijke mis, en "Goddank!" klonk het nogmaals
in haar binnenste; want in de halve duisternis had ze haar biechtvader,
Pater Slanislas Kautska, her kend. Ze ging voor zijn biechtstoel zitten.
Ze wist, dat hij een boetelinge opmerken, en komen zou na afloop van
den dienst.
En hij deed het.
Toen hij in den biechtstoel had plaats genomen en het schuifje
wegtrok, van voor het tralieluikje, waarachter zij neergeknield zat,
wierp hij een verstolen blik op zulk een ontijdig verschijnende zondares en boog het oor naar haar, met een wit zakdoek zijn aangezicht
bedekkend.
"Eerwaarde vader," begon ze, "herkent gij mij niet."
"In den biechtstoel herkent hij, die de plaats van God vervult,
niemand en mag niemand kennen," antwoordde hij, vergetend, dat
hij zich reeds verraden had. "Spreek op, mijn kind, ontlast uw hart."
"Ik kom niet te biecht, ik moet u spreken," zei ze.
Toen keek hij op:
"Ha! gij," zei hij, "gij zoo vroeg?"
"Ja, nood zoekt troost," antwoordde zij.
"Volg mij," sprak hij, "naar de sacristij."
En tij strompelde van de voettrede en ging achter hem voorbij de
opstijgende kolommen, door de schemerige beuk, onder de donkere,
hooge kerkgewelven.
Zijn bruine pij scheen zwart, waarop de geknoopte boete koord ter
zijde een wit lijntje trok; een glimpje licht uit de vensters viel op zijn
geschoren hoofd met de gespaarde haar kroon, emblema van den Rozenkrans. Zijn voeten waren bloot, ze zag het niet, maar dacht het bij
het kleppen van zijn sandalen op den marmervloer.
Een lampje brandde nog in de sacristij, ze zaten beiden neder.
"Wat verlangt ge, mijn kind?"
"Iets zonderlings, van groot gewicht voor mij," zei ze opgewonden
met brandende koortslippen, "weiger het mij niet."
"Wat dan? Waarom?"
Ik zal u later zeggen waarom. Het geldt een levenskwestie, een
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kwestie van zaligheid o,f verdoemenis. Het geldt een groot besluit.
Vraag mij nu niet. Later, later," zei ze.
"Welnu?" onderzocht hij. Krankzinnig scheen die vrouw toch
niet.
"Vertel mij het leven der heilige Theresia," smeekte ze.
"Ha, ge wilt zeker een novene doen te harer eere voor de genezing
van uw man," sprak hij, volkomen gerustgesteld nopens haar geestestoestand, en toch verbaasd over die keuze van heilige tot dat doel.
"De geschiedenis van haar leven en hare roeping wil ik kennen,
vertel ze mij, bid ik u. Het geldt een andere roeping."
Hij was een minzaam man, geprezen door zijn biechtelingen om
zijn verdraagzaamheid, om zijn barmhartig oordeel over de menschelijke zwakheden, toegevend waar hij goed kon zijn. En hoe
vreemd de eisch hem wellicht voor kwam, begon hij na een pooze van
afgetrokken bepeinzing: "Wij leeren dat allemaal over de hervormster van onze orde, ja; maar het geheugen verzwakt soms, laat zien of
ik mij goed herinner. Hij zweeg en zij wachtte.
Kort daarop begon hij. "De heilige Theresia werd geboren den
28 Maart I5I5 te Avila in het destijds bestaande Koninkrijk Leon van
Spanje. Haar vader was een voornaam edelman. Hij heette Alonso
Sanchez de Cepeda en haar moeder, even hoog van afkomst, Donna
Beatrix de Ahumada.Theresia droeg den familienaam harer moeder."
~,Waarom?" onderbrak ze den verteller.
"Het waren de gebruiken van dat tijdstip."
"Hoe zonderling!" zei ze.
Hij hief den wijsvinger vermanend op tegen hare onderbreking.
"Zij had talrijke broeders en zusters. Hun opvoeding was zeer verzorgd. Een strenge geest van vroomheid heerschte in huis. Theresia
was van jongs af aan zeer opgewonden van inborst, uiterst godvruchtig, tot overdrijving toe. Ze wilde martelares worden!'
,,0, o!" zei de luisteraarster opgewekt, "nu herinner ik mij, dat
moeder dat ook verteld heeft •••• "
Weder deed de monnik een afwerende beweging met de hand en
beschaamd boog de stoorster het hoofd.
Hij zag de bezoekster aan met een goedigen, verlegen glimlach en
zij ook glimlachte over zijn aarzeling bij het vertellen.
De pater hield den wijsvinger tegen zijn voorhoofd aan, zoekend in
zijn geheugen, toen ging hij voort:
"Later treedt verandering van geestestoestand bij de toekomstige
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heilige in: Ze doet wel aan goede werken en deelt aalmoezen uit; maar
vroeg ontwaken bij haar wereldsche neigingen. Onbewust is hare
nochtans zoo godvreezende moeder schuld daar aan: ziekelijk, overlast met kinderen, steeds tot haar engen kring verwezen, vindt deze
behagen in het lezen van ridderromans, en Theresia volgt haar
voorbeeld in zoover ze op die boeken de hand kan leggen. Tevens
knoopt ze nauwe kennis aan met eene verwante, die slechten invloed
op haar uitoefent. Het zoo vrome meisje begint zich op te schikken,
juweelen te dragen, reukwerken te gebruiken, het gezelschap van
lichtzinnige neven op te zoeken, die zich vermeien in haar opgewekt
humeur, haar vleien en haar tot ijdelheid verlokken.
Toen was ze pas dertien jaar oud. Haar wakkere geest zocht tevens
steeds bezigheid en met Rodriguez schreef ze zelfs een ridderroman,
wel navolging van anderen, maar verbazend voor dien leeftijd toch ....
Na den dood harer moeder, die vroeg stierf, werd Theresia in een
kostschool gedaan. Ze kon zich aan die opsluiting niet gewennen, na
haar zoo onlangs nog genoten levensvreugd en haar roes van behaagzucht. Maar de stilte om haar henen, de afgetrokkenheid wekken berouw. Ze doet een inkeer in haar zelve, gewetenswroeging ontstaat,
ootmoed volgt, en diep verontwaardigd over hetgeen ze hare ondeugd
noemt, boezemt ze schriftelij k haar diep berouw uit.
"Ja, ze was een groote zondaresse in hare jeugd, dat weet ik ook van
moeder."
"Neen, volgens de bulle der heiligverklaring, bestonden die zondige daden in hare verbeelding alleen. "
Hij zweeg.
De toehoordster maakte van de gelegenheid gebruik om te vragen:
"Eerwaardige vader, waar staat dat allemaal geboekt?"
"Inde"AlgemeeneGeschiedenis der Karmelieten" en in het werk
der Bollandisten. En nu is het zeker genoeg?" vroeg hij, een beweging
makend om op te staan.
Ze vouwde als verschrikt de handen saam: ,,0 neen, neen,ga voort,"
bad ze.
Het lamp ken brandde nog. In de gedempte morgenklaarte kon het
echter geen licht meer geven; op den achtergrond der zwarte, tegen
den wand aangeleunde doodenvanen, vormde het niets meer dan een
oranjerood stipje.
"Theresia was zeer schoon met zwarte haren, ietwat diepliggende
gitoogen, bleek van kleur. Ze was slank opgeschoten, statig en bezat
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tegelijk met een adelijke houding, een innemende bekoorlijkheid, en
eene zangrijke stem. In dien tijd, ondanks hare vroomheid, had zij
een hekel aan het kloosterleven met zijn dwangoefeningen en zijn
beperking van elke persoonlijke daad van vrijheid. Het huwelijk
ook schrikte haar af. Vurig bad ze om hare roeping aangewezen te
worden, en van lieverlede, voordat ze onder het vaderlijk dak terugkeert, en terwijl ze er voortleeft, begint ze zich tot het kloosterleven
aangetrokken te voelen.
Ze neemt het besluit non te worden.
Bij haar vader vindt ze tegenstand. Hij weigert bepaald zijn toestemming:'
"Hoe jammert" laat de toehoordster ontsnappen.
"Ze vertrekt heimelijk op 2 November 1533 - dien datum
vergat ik nooit, _" zegt de verteller glimlachend, "en nog dienzelfden dag trekt ze in het Karmelietenklooster der "Menschwording"
de nonnen pij aan.
Nu kent· hare godsvrucht geene palen: den weerzinwekkendsten
arbeid volbrengt ze zonder afkeer, vernedert zich willekeurig en
offert alles aan haren schepper op; het volgend jaar doet ze hare plechtige belofte, in tegenwoordigheid van haar verzoeningsgezinden vader.
Kortsdaaropveldt eene %Ware ziekte haar neder. Doktershulp was
machteloos en, om haar hevig lijden te stillen, zoekt ze leniging bij eene
kwakzalveres te Beceda. Maar in stede van bate verergert aldaar
hare kwaal. In het huis haars vaders teruggekeerd, verklaren de geneesheeren, dat de dood alleen haar verlossen kan. Ze lag verzonken
in een langdurige bewusteloosheid. Allen waanden dat dit haar einde
was. Het nieuws van haar overlijden werd reeds verspreid in de stad.
De nonnen der "Menschwording" lieten haar graf delven en zonden
twee zusters om te bidden bij hare kist. De Karmelieters van een nabijgelegen klooster hielden een lijkdienst voor hare ziel."
Opgetogen, met glinsterende oogen luisterde de bezoekster. De
pater scheen onder den invloed van ergens een bekommernis: hij
haalde zijn horloge uit:
"Ik moet gaan," verklaarde pater Stanislas Kautska.
Maar opnieuw drong ze aan:
"Eerwaarde vader, vertel voort, vertel voort."
"Ik mag niet, mijn kind, een andermaal moogt ge terugkeeren."
"Ikkanniet,ikmag ook niet," ze kreet het bijna uit in angst. "Het
geldt de redding eener ziel. Ge zult niet weigeren, niet waar?"
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Hij deed het dan ook niet en hernam: "Den vierden dag opende
Theresia de oogen: zonderlinge woorden ontsnapten haar, uit welke
bleek, dat ze de afgronden der Hel had gezien en de genuchten van ft
Hemelsch Paradijs had gesmaakt••••
Half genezen in haar klooster teruggekeerd, herviel ze in hare onvolmaaktheden, in twijfel aan de goddelij ke genade, in wrang bewustzijnvan berouw over hare ijdelheden en hare lauwheid in 't Geloof:
Dat alles heeft ze zelve beschreven. Het denkbeeld aan een klooster achter een traliehek kwam in haar op. Het verkeer met lieden uit
de buitenwereld - bezoekers - hinderde baar ... tt
Van tijd tot tijd zweeg de geestelij ke een wijle, in zijn geheugen zoekend met zichtbare inspanning, en telkens beving de vrees baar hart,
dat hij het verhaal afbreken zou. "Ik zal u niet vertellen, mijn kind,
wat al tegenkantingen ze,ontmoette om haar plan van een kloosterorde
met slot in te richten, niet alleen in hare familie, in den kring der Karmelietessen en Karmelieten zelven. In die orde waren vele misbruiken
gekomen. Theresia trad alshervormster op. Ze breidde ze haar macht
Uit tot in de mannenkloosters. In sommige steden van Spanje kwam
er straatopstand ten gevolge der verstrenging van de kloosterregels.
Maar met haar geduld en ijzeren volharding, door God gesteund,
zette zij haar voornemen door: enkele jonge zusters verlieten met haar
het huis der "Menschwordingtt en namen samen hun intrek in eene
kleine woning, dat de heilige "St. Jozef van den Karmel u doopte.
Zij nam den naam van Theresia van Jezus aan. Ze droegen een
grove, zware pij, saaien hemden en in het begin een mantel van
gemeen katoen; met handenarbeid verdienden zij hun brood;
maar dat was ontoereikend en welhebbende godvreezenden begiftigden ze. Het getal inwonenden was beperkt tot 21. Talrijk boden de
postulanten zich aan. Theresia spon in hare cel. Allen moesten lijdzaam aan haar bevelen gehoorzamen. Op de knieën werden de vermaningen aangehoord. Overdrijvingen van kastijding, die de gezondheid hinderden, zwaarmoedigheid, verbood ze streng. Zoo leefden zij
in ontoegankelij ke eenzaamheid.
Eens verscheen Christus voor haar:
"Zet uw stichtingen verder voort,tt sprak hij en ondanks haar wankelbaren lichaamstoestand, vertrok ze opvolgentlijk naar Salamanca,
Valladolid, Madrid, Grenada, Burgos, Medina, enz. om er afdeelingen van de Karmelieters-Orde in te richten.
Theresia verkreeg alle gunsten van God. Zij smeekte hem eens om
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vader en moeder te mogen aanschouwen, en de Hemel werd plots ontsloten voor haar en ze zag hare ouders in al hun glorie midden in de
engelenscharen met palmtakken in de hand gezeten."
De toehoordster vouwde onbewust de handen in aanbiddende
geestverrukking.
"De dood wordt in die orde met vreugde begroet. Zij is de opstijging uit 's werelds ellende tot God. Vele mirakelen heeft Theresia
gedaan: zieken genezen door een enkele aanraking, zondaren bekeerd. Een geur van leliën en jasmijnen omgaf haar, waar of ze ook
ging •••• Ze was reeds zeven en zestig jaar oud, toen ze van een bezoek
aan het klooster van Medina terugkeerde, en te Alba haar reis niet
meer doorzetten kon. Doodziek lag ze daar in eene harer stichtingen.
Een slechtruikend heilmiddel werd haar toegediend; het beving den
adem en was sterk genoeg om de helpsters erg te hinderen. Zoodra
het met hare lippen in aanraking kwam, verspreidde een zoete balsemgeur zich verkwikkend in de cel. Zij leed onuitstaanbare pijnen,
en toch ontplooide een hemelsche blijheid hare trekken. Goddelijke
visioenen openbaarden zich aan hare blikken, terwijl ze schijnbaar
bewusteloos in doodsnood ver keerde.
Eensklaps zagen de twee bij hare sponde wakende Karmelietessen
hare ziel het lichaam verlaten, de eene in de gedaante eener duif, de
andere onder den vorm van een lichtgevenden kristallen kogel, terwijl ze allebei muziektonen hoorden. Een stoet maagden verscheen in
de lucht, die hare opstijgende ziel vergezelden ••••
"Genoeg?" vroeg de Karmeliet.
"Neen, neen, voleindig, ik zelve voel mij van de aarde ontheven,"
juichte opgetogen de jonge vrouw, "zeg meer, vertel tot het einde."
"Het heilig overschot werd in een grof kleed en een witten mantel
gehuld. Het water, waarmede het was afgewasschen, verspreidde balsemgeur. Een zuster, die het reukorgaan sinds lang verloren had,
kreeg het oogenblikkelijk weder, terwijl ze de voeten der overledene
een kus gaf. Een andere, lijdend aan ongeneesbare blindheid, legde
hare hand op de wimpers van Theresia en bezat op staanden voet het
gezicht weder. De kleederen der wonderbare werden in stukjes gesneden en gretig door de zusters betwist; tot voor het bezit der touwtjes van de sandalen ontstond er tweestrijd. Alles wat met die voorwerpen in aanraking kwam, verkreeg dien uitmuntenden geur en talrijke mirakelen gebeurden met die reliquiën.
Ze werd begraven te Alba. Die geur steeg op uit den grond, waar-
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onder ze rustte en werd sterker bij elke godsdienstige plechtigheid.
Maar de kloosterlingen van Avila waren misnoegd. Daar had de godgewijde hare loopbaan aangetreden, en met geweld eischten zij het lij k.
Alba weigerde het af te staan.
Toen vergaarde het Kapittel der Karmelieten op bevel van den
algemeenen Principaal, en er werd een stemming uitgesproken, waarbij het overschot naar Avila moest verplaatst worden. De nonnen van
Alba hadden geen andere keuze dan zich te onderwerpen, maar ter
vergoeding van een zoo groot verlies, zou hun een arm der godzalige
gelaten worden."
"Ha!" stiet de toehoordster uit.
"Het was de Principaal zelf destijds, indien ik mij niet vergis,
de beroemde vader Gratianus, die de bewerking op zich zou nemen.
Het lijk werd ontgraven - twee volle jaren na het overlijden. De
omstanders sidderden in de hoop nieuwe wonderen te ontdekken.
De kist stond vol water en slijk. De beenderen waren vergaan i het
lichaam was groenachtig en met een lichte moslaag bedekt, doch geen
ontbinding was er aan te bespeuren. Een welriekende olie vloeide
er uit, gretig met doeken afgedopt en opgevangen. Het had niets
van zijn omvang verloren, maar bij het uit de kist heffen, woog het
niet %Waarder dan een klein kind.
Terwijl de Principaal, in de afwezigheid der nonnen, het mes met
bevende vingeren hanteerde om in het geheiligd vleesch te snijden,
viel de arm van zelf af. Het verminkt lijk werd in een nieuwe kist
naar Avila vervoerd.
De zusters, diep ontroerd, geleid door den balsemgeur, traden weder
in de kapel. Met smart zagen ze den ledigen grafkuil, en 0 verbazing l
op een laken daarnaast lag de arm uit welken warm rood bloed vloeide.
Te Avila aangeland, werd Theresia in een prachtig graf gelegd,
prijkend met het wapenschild der Karmelieten-Orde, in goud geborduurd en het eenvoudig opschrift:
"Moeder Theresia van Jezus."
1515-1582.
De verteller verademde. Hij zocht blij kbaar in zijn geheugen, toen
na een plotsen inval zei hij: "den 24 April 1614 gaf Paus Paulus V
de breve der heiligver klaring."
Pater Stanislas KautskastondoPi in de grootste geestesvervoering,
wierp de bezoekster zich voor hem op de knieën en, Latijnsche
woorden binnensmonds mompelend, gaf hij haar zijn zegen.
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"Gered, gered!" juichte zij inwendig, "Jezus heeft mij den rechten
weg gewezen!"
Hare voeten schenen geen aarde te genaken, vlug als een hinde ijlde
zij naar huis, naar de sponde van haar geliefden kranke.

'" *

* vrouw binnenkwam.
De zieke schoot wakker, toen zijn
"Gij daar!" zei hij, "wat zijt ge weggebleven. Gij ook verlaat m1J,
mij een verdoemde."
"Neen, neen," verzekerde zij hem.
,,0 de nacht, de nacht," jammerde hij, "de verleden nacht met al zijn
akeligheden!" en hij begon met de armen boven zijn hoofd te slaan,
te stampen met zijn beenen, onder de dekens.
Schijnbaar voor hem kalm, maar in de uiterste innerlijke opgewondenheid, nam ze sussend zijn wederspannige armen vast,
evenals men doet men een stout kind.
"Wees stil, luister," zei ze, "ik kom u vrede en vergiffenis
brengen."
"Vrede," jammerde hij, "vrede bestaat er niet meer voor mij,
noch hier noch hiernamaals!"
Toen sprak zij vastberaden:
"Gij wildet Karmelieter worden, doch gij deedt het niet; het was
door mijne schuld. Man en vrouw zijn één en, indien Onze lieve
Heer u tot zich roept, zal ik in uwe plaats de gedane belofte volbrengen, zal ik in het klooster der nonnen-Karmelietessen gaan."
"Gij!" riep hij uit. Het was verbazend hoe de ontsteltenis een
sterfzieken mensch kracht kon bijzetten.
"Ja, ik, "antwoordde ze plechtig, "ik; een weduwe wordt aldaar
aangenomen evengoed als een ongehuwde. God heeft het mij ingefluisterd dezen nacht en bevolen dezen morgen."
"Weet ge waaraan ge u verbindt, gij aan allen welstand gewoon?"
"Ik denk het te weten, ik hoop het te kunnen," sprak ze eenvoudig.
Welke omwenteling was er in hem omgegaan om zoo kalm in eens
over iets zoo wonderlijks te redeneeren?
"Karmelieten en Karmelietessen dragen een hard saaien hemd,
dat hen de leden schrapt."
"Ik zal dat dragen."
"Zij mogen nooit bij een vuur meer gaan, zelfs niet in het strengste
van het wintertij ."
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"Zij krijgen een vuurpot om zich aan te warmen, ik heb het eens
gehoord. tt
"Zij mogen nooit vleesch meer eten."
"Men zegt dat zulks gezond is:'
"Zij moeten bidden acht uren daags:'
"Dat zal mij moed en volharding geven:'
"Zij mogen zich 's avonds niet ontkleeden, moeten slapen op een
schuinliggende plank met te weinig dekens:'
Zij zag hem nadenkend aan.
"Zij krijgen slechts twee maaltijden daags: 's morgens om elf uur,
's namiddags om vijf uur. Ze mogen nooit hun aangezicht meer toonen
tenzij aan hun vader, hun moeder, hun broeders en hun zusters,
verborgen als het is onder een dikken zwarten sluier:'
"Ik heb het gezien," zei ze, "ik ben als pensionnaire gedurende
een vacantie eens met een vriendin in het klooster geweest.Hebik't
u nooit verteld?"
"Neen."
"Haar zuster was er non. Deze kwam bij ons achter drie traliën,
waarvan de buitenste met spij kers of een soort spij kers waren beslagen,
die hun scherpe punten naar ons richtten. Een andere non vergezelde
haar •••• "
"Ja," onderbrak hij, "alleen mag geene meer met iemand
spreken."
"Zij bleven alle twee gesluierd; omdat ik er bij was, mocht de zuster
ook voor haar zuster haar gelaat niet ontblooten."
"Nooit komen ze meer levend van achter die staven," zei hij,
"hun kist wordt er uit naar het kerkhof gedragen:'
"Ik herinner mij," vertelde ze, als hoorde ze hem niet, "dat er een
klein meisje van een jaar of vier bij ons was, haar nichtje, van welke
zij meter was. Het stak zijn handje naar haar uit tusschen de traliën,
het herkende haar aan de stem, en zij trok hare hand achter haren rug
in een haastige beweging als van schrik."
"Zoo is het, eenmaal aan God verbonden, mogen ze geen menschenhand meer aanraken:'
"De Karmelietes zou het kind echter een heiligenbeeldeken geven;
maar dat mocht zeker ook niet van hand tot hand. Het werd door
haar in een soort van nis gelegd, als een tabernakel; dat deed ze
ronddraaien op een spil, totdat de opening naar ons toe stond en
daaruit moest de kleine het santje nemen:'
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"Als gij verdriet hebt en schreit/' zei hij, "weet ge wat ge zult
hebben om uw tranen af te drogen?"
"Neen."
"Een ruwen bruinen lap. Men zal u vragen en men zal onderzoeken wat u het meest mishaagt, en u dat doen verduren of doen uitvoeren; dat alles om uw wil te breken."
"In Godsnaam," zuchtte zij.
Na een korte wijle hernam ze:
"Ik heb eens hooren zeggen, dat de Karmelietessen alles staande
moeten doen behalve bij het gebed, waar ze geknield zijn, ook werken
en eten, zou dat waar wezen?"
Hij wist het niet of had het vergeten.
"Wat een andere kan, zal ik kunnen/' besloot zij.
"Alles voor God, alles voor mij," zei hij met bezieling in de koortsglinsterende oogen.
Hij vatte hare hand, een smalle, ascetische hand met lange, spitse
vingeren, tusschen zijn beide ontvleesde handen en drukte ze tegen
zijn borst aan:
"Dank!" zei hij bewogen.
"Wat zou uw kloosternaam zijn geweest?" vroeg ze fluisterend.
"Indien ik kiezen mag, zal ik dien aannemen." En hij zei bijna onhoorbaar iets weder, als beschaamd het luid uit te spreken.

***

Toen alles over was: begrafenis, opmaken van inventaris, betaling
van de doodschulden en huiselij ke schulden, erfenisrechten aan den
Staat, rekeningen aan dokters en apotheker; veiling van meubelen,
afscheidsbezoeken aan vrienden en familieleden, zou zij haar intrek
in het klooster nemen van een naburig stedeken. Onderhandelingen
waren met de overste van 't Karmelietessenklooster aangeknoopt
geweest en tot goed einde gebracht.
Op een gestelden datum zou ze er haar intrek nemen. Familieleden
boden zich aan om haar te begeleiden. Ze weigerde elk gezelschap.
Niet broksgewijze, in eens wilde ze met alles afbreken.
Het was op een vroegen morgen in Mei: Ze stond met hoed en
mantel aan in het ledig huis, waar een veldbed, waarop ze geslapen
had, alleen was achtergebleven; waar geen vuur meer kon gemaakt
worden, waar geen et6n in de kast of den kelder meer was.
En ze keek rond in die troostelooze afwezigheid van alle huiselijke
dingen.

LXX
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Speet het haar? onderzocht ze haar gevoelens?
o neen, neen!
Ze trad tot bij het raam en liet haar blik waren over het tuintje, het
tuintje, dat ze met moederzorg steeds had gepleegd als een geliefd
kind, waar geen kruidje mocht ongestraft opschieten, waar geen dor,
afgevallen takje werd geduldj waar de perkjes éen mosaiek van kleuren vormden.
Groen was er alle heestergewas nu, weelderig bleek groen, dat nog
niet had geleden van wind of zonnej maar op de perkjes was dit jaar
niets gezaaid, de grond lag gedeeltelij k bloot, met hier en daar een
grooten grasstruik of een plak weegbree, die zeker heel verwonderd
waren over het geval, dat hun het vrij, en uitsluitend vrij gebruik van
die vruchtbare aarde was toegelaten en die er gulzig van genoten.
Spijt?
Integendeel. Er ontstond in haar binnenste een wrange, groote,
stille vreugd. Een zelfverheffende bewustheid van kracht, dat ze dàt
alles voor God verwaarloosd had en verlaten kon; dat ze dat nooit
meer wederzien zou; dat ze nooit de boerenboomgaarden in hun
overdadige lentesneeuw meer aanschouwen ZOUj dat de korenhalmen
op de uitgestrekte vlakten van haar eigendommen, onder den streelenden adem van den wind, in verblindenden zonneschijn, in breede,
lange lijnen op en neder en dooreen wiegelend, bloeien, geuren en
rijpen zouden, tot bewondering van anderen en niet van haar ....
In kalme" zelfverloocheling, daalde ze de trappen af, trok de deur
toe en keek niet om naar dien gevel achter welken ze gelukkige jaren
gesleten had.
In den trein zat ze als geestes-verdoofd, voor alles onverschillig,
terwijl de kralen van den rozenkrans 't een na 't ander door haar vingeren gleden, soms uit die verdooving wakker schietend met een
gevoel van berouw over hare verstrooidheid in het gebed.
Toen murmelde zij inwendig:
"Heere, barmhartigheid!"
Zonder opkijken stapte ze door de straten der kleine stad, recht op
haar doel af. De kloosterpoort ontsloot zich voor haar. De portieres,
een leekezuster, knikte haar zonder glimlach toe, en zij keerde zich nog
eens om en wuifde met de hand vaarwel naar alles wat daarbuiten lag
en voor haar niet meer bestond ....
Ze stapte over het met licht mos uitgeslagen, smalle klinkpad,
usschen de ongelijk-opgeschoten, diepgroene zode van het beloken
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voorhof, naar het dofrood gebouw toe, waar de leeken toegang hadden
en waarbinnen de traliën bestonden, achter welke nu de rest van haar
nog jong leven, in grafstilte heenvlieden zou.
Een kilheid ging uit van den grond.
Een kilheid viel over hare schouders van uit dat murenvierkant,
waar niets dan schaduw was.
En ze kreeg een opwelling van weerstand tegen het tot nu toe zoo
moedig volgehouden voornemen, een kreet van de natuur: "Roekelooze, wat gaat ge doen? Keer terug, terug, het is nog tijd daartoe!"
Daarnevens stond de kapel, open voor al de geloovigen, en in die
kapel, op een der zijwanden, was het langwerpig, driedubbel ijzeren
tralieraam, waarachter de nonnen mis hooren en de overige goddelij ke diensten bijwonen.
Daar knielde %ij een laatste maal als wereldlijke voor het altaar,
waarna een andere, drievoudige traliedeur voor haar openging, waarachter %ij in haar levend graf verdween.

***

Voordat %ij het gewone verkeer met hare evenmenschen verliet, had
ze aan den Karmeliet Stanislas Kautska, haar biechtvader, daarover
gesproken.
Hij had het haar streng afgeraden, of beter gezegd, haar bevolen
goed na te denken, voordat %ij dat gevaarlijk besluit nam:
"Is het wel uw roeping aan alles vaarwel te zeggen, wat u vroeger
lief was? Ge waart een dame van de wereld, ge gingt in gezelschap,
naar diners, concerten en theaters•••• ,.
"Bij gelegenheid ja. Maar ik ben toch steeds vroom geweest."
"Ik neem het aan. Doch zult ge u aan dat leven van geestelijke bespiegeling kunnen wennen?"
"Ik hoop het aldus."
"Zal het geen ergernis verwekken, geen spot bij de geloovigen doen
ontstaan, indien ge na korten tijd het kloosterleven verzaakt?"
Zij zuchtte, het hoofd schuddend, steeds onwrikbaar.
"Hoor/' hernam hij, den wijsvinger omhoog stekend, "luister goed
naar mij," en hij legde haar voor oogen, alles wat pleitte tegen het gewaagde van haar voornemen; een groote overtuigende kracht moest
van dien vastberaden mond uitgaan.
Maar ze bleef onwrikbaar:
"Ik zal God bidden, dat hij mij de gratie der volharding in mijn
nieuwe loopbaan verleene, .. sprak ze nederig.
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"Welaan/' besloot hij "het zij zoo. Na het verloopen van uw proefjaar, voordat gij "gekleed" wordt, zult ge mij schrijven, of ge volhoudt aan uw beslissing. Zoo ja, goed. Na het tweede jaar, voordat ge
uw onherroepelijke belofte doet, drukt ge mij nogmaals schriftelijk
uit, of ge kunt volharden in de gestrenge christelijke tucht."
"Ik zal het doen, eerwaarde vader," beloofde zij.

* *

* het costuum van postulante aflegEen jaar was verstreken. Ze zou
gen en het nonnenkleed aantrekken. Dat is een dag van plechtige ceremonie, waarop de naaste bloedverwanten uitgenoodigd worden.
Ze kwamen allen op het appèl, ook de bewoners van het stedeken
- zij die lust daartoe voelden - mochten in de kerk aanwezig zijn.
Voor de dubbele ijzeren tralie met de scherpe spijkers, afwerend
naar hen gekeerd, zaten de verwanten, keken schuins in de lange, ledige zaal daarachter, waar, vooraan op den grond, een kussen lag en
nog geen beweging ontstond.
Gewoonlij k is het de biechtvader der novice - indien hij tot de
Karmelieten-Orde behoort, dieofficieërt ; maar vader Stanislas Kautska
verbleef op dit oogenblik in Indië.
Het was dus een andere bruine pater, welke mis zou doen: een oude
man met blöote voeten en een hoofd, waarop de krans van 't rozenhoeiken niet meer zichtbaar was, zoo blank en kaal blonk heel zijn
schedel.
De menigte verdrong zich in de kapelachtige kerk, hoofden staken
bij elkaar, oogen loerden nieuwsgierig naar het mysterieus traliehek.
Doch de aanwezigen kregen niet veel te zien, in het gedrang en de
versperring der hoofden en schouders van de familiegroep.
Het orgel dreunde feestelij k en aan het verre uiteinde der kloosterzaal verscheen een stoet van zwartgesluierde vrouwen en halfgesluierde leekezusters. Deze droegen brandende flambouwen.
In hun midden, heel alleen, overzweefd door den psalmenzang van
al de nonnen, naderde een statige gestalte: een slanke, mooie vrouw,
met warme gelaatskleur, neergeslagen oogen en gevouwen handen:
De bruid van Christus.
Gewoonlij k zijn deze heelemaal in het wit gehuld. Hier kon dat niet,
daar het een weduwe gold.
Ze droeg de gewone, zonderlinge novicemuts, en een rij k purperkleurig fluweelen kleed met langen sleep, dat de kundige hand eener
bekwame naaister verried, naar allerlaatste mode.
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Zij knielde neder op den grond, niet op het gereed liggend kussen,
tot grootere versterving en bewondering van wie het zagen, en de
solemneele mis begon onder orgeltonen ••••
De dienstdoende geestelijke trad na het Evangelie niet op den predikstoel; hij daalde een trede af van het altaar-verhoog, wendde zich
naar de tralie en begon zijn stichtelijke aanspraak. Hij handelde over
de hooge roeping der kloosterlingen, over hun geluk hierbeneden in
het volbrengen van een godlievende zending, over de macht van hun
gebeden bij den Schepper van 't Heelal en de eeuwige zaligheid, die
eenmaal hun loon zou worden hiernamaals •••• Voorzeker zou zijn predicatie meer indruk hebben gemaakt, indien hij minder in algemeenheden ware gebleven, en hij een sterker stemorgaan bezeten had; maar
zijn toon was klankloos en mat. En hij was ~ichtbaar geestelijk levensmoede en stoffelij k geknakt.
Maar dat belette niet, dat de oogen der mooie postulante, telkens zij
het waagde die vluchtig naar hem op te slaan, van exaltatie schitterden.
Na het ite missa est, werd zij onder hymnegezang van de nonnen
weggeleid. Ginder, diep in 't klooster, moest ze ontdaan wordenvan
elk wereldsch tooisel, en terwijl de menigte op haar terugkeer wachtte,
vielen er haar nog zwarte lokken, onder de vernielende kloosterschaar •
In nonnenpij kwam ze voor enkele oogenblikken weder zich toonen
achter de tralie: wit kleed, bruine, breede langhangende borststool.
De blinkende laarsjes, welke van onder den zoom van het purperen
kleed uitgepiept hadden, waren vervangen door lompe, dikwolligschijnende pantoffels, die haar - nog niet gewend aan een dergelijk
schoeisel - hinderden in haar gang.
Dien dag bedekte nog geen floers haar frisch gelaat, waarover een
stralende ziels-uitdrukking lag.
De eerste brief,welken pater Stanislas Kautska van haar ontving, was
op het eiland Ceylon, te Candi, in het gesticht der kweekelingen-missionnarissen van Mgr. Zalewski, den beroemden Poolschen prelaat.
Hij vond hem tusschen andere correspondentiën. Onachtzaam
scheurde hij dien: er stak een blad papier in met de enkele woorden:
"Eerwaarde vader, ik ben ten uiterste tevreden. Uw biechtelinge."
Hij legde den wijsvinger onderzoekend tegen zijn voorhoofd aan.
Ha, nu viel 't hem te binnen: dat moest zijn penitente,demoedige,
jonge weduwe zijn!
Na verloop van het tweede jaar was hij in 't land terug, hij had haar
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niet weder ge~en; doch was natuurlijk aangewezen om het woord te
voeren bij hare eind-belijdenis. Hij was het dan ook die officiëerde.
Opnieuw was de groote kapelle stampvol, opnieuw zat de familie
vooraan bij het ijzeren hek, opnieuw verscheen daarachter de stoet der
zingende nonnen en der leekezusters-fakkelsdraagters in hun akelige
lappenmaskers met de zwarte oogholen, en knielde de nieuwe Karmelietes op den grond voor haar kussen. En hij ook ging lager op de
trede van het altaar staan, en keerde zich naar de traliën toe. Op een
tafel naast hem lag een gevouwen zwart doek. Hij liet ~jn hand er op
rusten.
Het was een man van middelbaren leeftijd, kort en kloek, breedgeschouderd, met schranderen, beheerschenden blik. Een indrukmakende figuur met het bloote, door een smallen haar krans omgeven
hoofd, in de somber-bruine pij der Karmelieten, met de witte boet koord
aan de zijde. Uit dien vastberaden mond, moest overtuiging klinken.
En in volslagen stilte van heel de verzameling begon hij met vaste stem:
"Zij, die hier zit nedergehurkt om heden de eeuwige belofte van
liefde en trouw aan Christus af te leggen, is weder eene zijner uitverkorenen, eene dier gelukkigen, welke de aandacht Gods hebben verdiend en die hij tot zich trekt •.. :'
Hij trad in tamelijk lange beschouwingen, zooals zijn voorzat had
gedaan, over de heiligheid van het bespiegelend leven in het algemeen;
daarna richtte hij zich uitsluitend tot haar: "Gij," zei hij met indringende stem, "gij, bruid des Heeren, weet ge waartoe gij u verbindt? Gij
hebt, ongelijk uwe kloosterzusteren, het wereldsch genot gesmaakt,
gij hebt werelsche liefde gekend. Dat hebben zij niet. Om het even,
voor hen als voor u bestaat het verleden niet meer. Er nog aan denken,
zou zonde wezen, enkel en alleen moogt ge u de vroegere dierbaren
herinneren in het gebed. Geen aardsche verkleefdheden meer, noch
voor uw ouders, indien ge er hebt, noch voor uw naastbestaanden,
noch uw vrienden van weleer. Geene zullen dezen drempel overschrijden, \Vant - hier hief hij den blanken wijsvinger in de hoogte de God van liefde, die uw wederliefde eischt, is een jaloersche God,
die geen verdeeldheid duldt. Maar, heil deze, die ~ch met hart en
~el aan hem heeft overgegeven. Heil haar, want het hoogste geluk
zal in den hemel haar deel worden. Wat zal er gebeuren, nadat ~j
het stoffelij ke met het eeuwige verwisseld heeft? •.• "
Hij verademde een oogenblik, de geloovigen in de grootste spanning
latend, dan hernam hij:
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"Op den drempel van het Paradijs. zal God de Vader. de gelukzalige
te gemoet komen. Hij zal ze bij de hand nemen en ze geleiden touijn
goddelij ken zoon. die glanst van hemelsche schoonheid. En wat zal
deze doen?
Hij zal zijn uitverkoren bruid aanzien. diep in de oogen. Hij zal de
armen uitbreiden en haar prangend drukken aan zijn gloeiende borst
om in alle eeuwigheid met hem vereend te wezen ••• ."
Toen richtte hij meer bepaald het woord tot haar: "Jonge vrouw.
die hier zit nedergeknield/' sprak hij. "die hier in exaltatie voor uwen
bruidegom zijt ontblaakt. zult gij volharden in die trouw? Wij hopen
het, wij zullen bidden voor u. Jezus heeft u niet tot zich geroepen om
u te verliezen. Gij zult zijn heilig hart niet kwetsen door verslapping
in uw min. Liefde duIt geen verzwakking. Het gebed zij u tot steun.
Zeg en herhaal dagelij ks de goddelij ke woorden: "Beminnelij ke Jezus,
blijf mij bij. Gun dat mijn droom wezenlijkheid worde en ik verga uit
bovennatuurlijke liefde voor u."
In roerlooze stilzwijgendheid, in diepe aandoening. was deze rede
aangehoord.
Na afloop van de verdere ceremoniën der plechtige mis. nam hij
het gevouwen doek op en trad tot voor de ijzeren staven. waarin
een klein vier kant reeds ontsloten was.
"Wat vraagt gij?" sprak hij tot haar. die bij het hek genaderd was.
En zij antwoordde ootmoedig met stille. bewogen stem:
"Gods barmhartigheid, de armoede en het gezelschap derzusters."
"Ziehier den sluier. die u van alhetaardsche afzonderen. en tegen
elke bekoring beschermen zal," en hij reikte haar dien.
"Uw naam zal voortaan wezen zuster Elisee der Serafijnen."
Ze nam dien sluier aan. de ceremoniemeesteres, zelve zwart gesluierd, ontplooide en bevestigde hem op haar hoofd; hij bedekte haar
aangezicht en hare schouders.
Nu trad ze terug. knielde tusschen de dubbele nonnenrij. voor
de overste neer.
Deze beurde haar op en gaf. zelve steeds gesluierd. een kus op het
zwarte doek der gesluierde. En zoo ging het voort van non tot non.
totdat de stoet weder in de diepe geheimheden van het klooster
zingend terugkeerde.
De familieden en genoodigden werden toegelaten in eene kloosterzaal, ook met een door twee afwerende traliën open vierkant. Twee
zwarte gestalten zaten gesluierd daarachter en een derde Karmelites-
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segestalte - ongesluierd - verscheen iri hun midden. De geprofeste
kwam afscheid nemen van verwanten en vrienden. Het was de laatste
maal, dat haar aangezicht door een vreemden menschenblik zou te
zien wezen; en de tijd was voorbij, dat het haar vergund zou worden
tot iemand te spreken, zonder luisterende ooren om haar heen. Welk
een oogopslag, glinsterend van exaltatie, welk een trilling van opgewektheid in die stem, welk een geluksblos op die wangen!
Tot allen richtte zij een woord van liefde, aan elk in 't bijzonder zei
ze vaarwel. Een donkere gordijn werd voorgeschoven, een leekezuster
deelde herinneringsantjes uit en de %Ware straatpoort viel achter de
bezoekers toe.
Na dezen plechtigen dag had pater Stanislas Kautska het Karmelietessenklooster in het bewuste stadje niet meer bezocht, en zou het
naar alle waarschijnlijkheid ook nooit meer betreden. Mannelijke bezoekers, 'tzij geestelijke of wereldlijke, worden niet binnen de traliën
geduld, enkel zijn het de dokter en de priester, die aan een zieltogende
de laatste sacrementen brengt, benevens, een paar maal in 't jaar,
twee toezieners, een geestelijke en een burgerlijke.
Een tweede jaar was verloopen. Gansch in beslag genomen door de
plichten van zijnen staat in 't klooster zelf en verplaatsingen naar
dorpen en stedekens in het bisdom, ter gelegenheid van missies, boetedagen en gedurige aanbidding, waar hij predikte en biecht aanhoorde,
had hij wellicht aan het geval niet meer gedacht, toen hij op een vroegen morgen een brief ontving met een geschrift, dat hij niet herkende.
Achteloos opende hij dien en keek eerst naar het handteeken:
"Zuster Elisee der Serafijnen van de Orde van den KarmeI." "Ha!"
lispte hij in eens benieuwd. Het was een kort bericht, dat luidde
aldus:
9 Mei I9··.·
Geloofd zij Jezus Christus.
"Eerwaarde Vader.
Volgens mijn belofte schrijf ik u een tweede en een laatste maal.
Sedert twee jaren ben ik verbonden aan God. Ik weet niet meer, dat
de wereld bestaat. Ik heb vergeten, dat ik heb geleefd, voordat ik
hier was. Is er nog verdriet, is er nog kommer op aarde, bestaan er
nog slechte karakters en ondeugden? Ik weet het ook niet. Maar wat.
ik weet, is dat ik de gelukkigste aller stetvelingen ben!'
30 Maart, I9I6.

VIRGmm LOVELING.

GEDICHTEN.

EEN VOOR]AARSAVOND, BLOESEMDRONKEN
Een voorjaarsavond, bloesemdronken
En vaag vervuld van loom gerucht••••
Reeds was de zon in gloed verzonken
Maar nog niet gansch en al verblonken
Het stille rood aan bleeke lucht.
Het rijpe bloeien der seringen
Doordroomde wonderwarm en zacht
Het wijkend uur der schemeringen
En tusschen al die mooie dingen,
Lief kind, heb ik aan jou gedacht.
Ik zag je gaan in mijn verbeelden
Door 't helder avondstille land,
Door lente's brooze tintenweelde,
Terwijl de wind je haren streelde
Met luchtige, verliefde hand.
Ik zag je gaan langs bloesemhagen
In 't dartel wuivend zijden kleed,
Een koningskind uit oude sagen,
Dat komt de menschen helpen dragen
Het langs den weg gesprokkeld leed.
0, waar je lieve voeten gingen,
Daar gleed een glans van liefde mee
En rijper geurden de seringen
En lichter werden alle dingen
En alle droefheid werd gedwee.
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ALS EENZAAM ••••
Als eenUlélm, langs den weg van zorg en schuld en boete
De loom geworden tred der zwaarvermoeide voeten
Ons naar de velden der berusting heeft gebracht,
Dan zal nog eens mijn droom uw stillen droom ontmoeten,
Hoog in den zwijmel van een zomernacht.
En 't zal geen weemoed zijn, geen zuchten en geen treuren,
Geen doodgeboren klacht in slepende mineuren
Om wat niet was en toch had kunnen zijn;
Wij zullen zwijgend staan en onze hoofden beuren
Hoog naar den hemel met zijn sterrenschijn
En weten, hoe na vreugde en smart, na strijd en zege,
Na looden eenzaamheid, ons beider levenswegen
Verscheem'ren gaan in 't donker nevelwoud,
En gaan getroost en stil het wijd mysterie tegen
Dat uit den nacht der tijd ons tegengrauwt.
Het groote duister staart ons aan en breidt zijn armen,
Het voert ons heen in zacht, in grondeloos erbarmen
Door aller eeuwen dof en ledig zwart ..••
Dan zal geen hartstocht meer 't ontzielde bloed verwarmen
En nooit meer heimwee schrijnen aan ons hart.
MARTIN ALBERS.
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HERFST.
Ik ging met u, mijn kind, alleen
En langzaam door de velden heen
Onder een wijde lucht.
De zon sloeg met haar herfstig goud
Een koele brand, een weemoed koud
En er was geen gerucht.
Ook tusschen u en mij hing tt licht:
Wat herfstig goud op uw gezicht
En koelte om uw mond ....•.
Wij spraken niet, wij dwaalden maar
En hadden dit slechts voor elkaar:
Een oude, kalme bond.
De zon zonk laag, een roode veeg
Die als uit warmer landen steeg
Vanuit den horizont,
Riep uit de stilte van ons hart
Wreed en meedoogenloos de smart
Om wat verloren stond.
Om onze jeugd die ziek en oud
Zich beeldde tot dit gouden koud
Van tt late najaarsland.
IlO! Dat nog éens het oude rood
Door onze bond zijn vlammen schoot, tt
Dacht ik -, en greep uw hand.
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IK KAN VANNACHT NIET NAADREN WAAR GIJ RUST.
Ik kan vannacht niet naadren waar Gij rust,
Mijn denken dwaalt en keert langs leege wegen,
Ik zoek vergeefsch uw mond die 'k heb gekustEn buiten drupt en drupt de zomerregen.
Ik weet de lucht en stilte vol bewegen
Naar diepe weemoed van een zware lust;
Ik weet dat een verlangen, vol van zegen,
Door dezen nacht gaat waar Gij eenzaam rust.
O! Mee te gaan met dezen zomernacht
En om uw hoofd te zijn als een Verlangen
Waar Gij nu leeft en droomend schreit en lacht ••••
Ik zit en zing mijn leege regenzangen.

IK ZET MIJ WAAR HET FEEST GESTORVEN IS ••••
Ik zet mij waar het feest gestorven is,
Waar lach en jeugd om dingen heen bleef hangen,
Waar nog de naklank waart van vrije zangen,
Aan de verlaten disch.
Nog hangt aroom van woorden in de lucht,
En is van kaarsen, koud, het warme lichten
En van de knapen 't stralen der gezichten
Niet heel en al gevlucht.
Dit is mijn feest dat 'k meest van al begeer:
Het luist'ren naar het zingen van de uren
Die heen zijn, maar wier zuiverheid bleef duren
In kort Verleden's keer.
Ik ken u nu, Gij die hier samen waart,
Al weet ik niet wat Gij in 't warrend leven
Van toen-voorbij!-elkander hebt gegeven,
Ik ken u en .••• verklaard.
A. E. VAN

DEN TOL.

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

VIII.
lederen dag zond Alexandros een boodschapper naar de Vrouwen,
gaf Hefaistion voor zijn vrouwke tijding mede. De brieven vermeldden in korten stijl van den tocht den Pasitigris over, tusschen sneeuwrotsen en door winterwouden zich baan makende naar de Perzische
Golf: daar had Alexandros een stad gesticht, haar noemende Alexandria, de Egyptische stad gelijknamig. Vreemde wintermaanden, als
de lichte sneeuw door de palmenboomen joeg, door de Noordewinden
van Hyrkanië af geblazen, als de zwaardere sneeuw op de rotsgesteenten bevroren bleef liggen of overlaadde de kruinen der platanen, steeneiken en kornoelje bosschen.
Nu schreef Alexandros uit het land der Uxiërs: Madates was er
satraap; vóor Dareios had hij zich verklaard; gehuwd was hij met eene
Achaimenidische prinses, nicht van Sisygambis zelve; verwijtende
brieven had hij haar gezonden, dat zij haar zoon verried om den overweldiger.
In het land der U xiërs had Alexandros, de nauwe bergpassen doorgetrokken, het beleg voor de hoofdstad geslagen. Rotsige, steile gronden verhinderden vaak de mobile oorlogstorens en halfronde, driewielige, manshooge schietwanden de stad te naderen en de Macedoniërs waren ontevreden. Wel begrepen zij, dat, eenmaal Koning van
Azië, Alexandros verder, de binnenlanden in, zijn gezag moest bevesten maar de oorlog duurde hen lang, zelfs wie soms twee, drie maanden huiswaarts waren gekeerd. De schichtende pijlen doorflitsten tallooze de lucht van af de tinnen der stad. Alexandros, toesprekende de
soldaten, die, veroveraars der aanzienlij kste steden, zich toch niet
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zouden fnuiken laten door deze nietige stad der bergen, stond vaak
midden tusschen het pijlengeflits, 2:oodat 2:ijne Agrianische lijfwacht
den "schildpad" met hunne schilden boven hem hield geheven ••••
De stad zonder voorraad, in den winter, putte zich uit. Bewoners
met vrouwen en kinderen zochten in de nacht de stad te ontvluchten. Dertig aanzienlijke afgezanten kwamen Alexandros genade
smeeken, te vergeefs. Enkelen hunner wisten ongemerkt naar Suza te
komen, naar Sisygambis en smeekten haar voorspraak te willen zijn
bij den Koning. Zij weigerde lang, bevl:eesd Alexandros te veel te
vragen. Toen besloot zij en zond een brief naar den Koning om genade
voor Madates slechts, die haar in den bloede bestond.
Aanstonds stond Alexandros niet slechts Madates maar geheel de
zich overgevende stad genade toe. Een enkel woord van Sisygambis
had den overwinnaar tot uiterste clementie gestemd; de stad werd
gespaard; oorlogsschatting zelfs niet opgelegd den, de omringende
landen bebouwende, inwoneren •.•
Drie dagen daarna, nadat Parmenion zijne legerafdee1ingen
gevoerd had over de vlakte, Alexandro~ de zijne op den top der bergen,
die de natuurlijke grens zijn van Suziana en Per2';Ïë .•••
Overal piekten de steile tafels der rotsen omhoog in een vries koud
blauwen hemel. En in de verte ontdekten Alexandros' scherpe oogen,
hoog op die rotsen, de roerlooze stippen, die waren - als verkenneren
hem hadden doen weten - de, naar zij meenden, van vrees besluitelooze, vijf-en-twintigduizend man voetvolk van Ariobarzanes, den
satraap Dareios getrouw.
In sombere stemming - in dit seizoen, in deze stonde - begon de
veldtocht der ontevredene, vloekende Macedoniërs, Nu verder het
vijandelijk land in te gaan scheen hun de goden te tarten. Zoo ver
van huis, scheen het hun of 2';Ïj nooit hun haardsteê, vrouwen en
kinderen weêr zouden zien. Nimmer hadden zij vermoed, dat het zoo
koud had kunnen zijn, in deze landstreken des Oostens. De ijzige
wind woei tusschen de rotsen; het was of het duizend vlijmen
waren, suizende spitsende tusschen de riffen.
Dalen moesten de Macedoniërs: hoe ooit zouden 2';Ïj door deze
Suzianische Poorten, als heetten de kloven, geraken om op te klimmen
naar Ariobarzanes en zijne klauteraars? En waartoe was het n06dig!
Zij begrepen het niet en rilden en wreven hunne stijf verkleumde
handen achter hun schild. Dan zagen zij naar den Koning en zijne
Vrienden. Zij waren overal en altijd te zien, vooraan, maar hunne ge-
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zichten stonden strak.Was dat geen rattenval? dachten de Macedoniërs.
Nu waren zij tusschen een cataclysme van rotsgesteenten geraakt,
als in een vergane wereld. Onverbiddelijk gierde de wind langs hunne
bevriezende ooren. Toch naderden zij den voet der rotsen, waarboven de Perzen hen beheerschten. Omweg was er niet uit te vinden.
En immense blokken rots tuimelden naar beneden, afgehouwen
door de houweelen en mokeren der Perzen. Geheele compagniën
werden getroffen, verpletterd, begraven door de donderende rotsgevaarten. Het was of de aarde spleet, of geheel het gebergte stortte,
in oorverdoovende verschrikkelijkheid. Dan was het een hagel van
slingersteenen, een regen van pijlen, neêr geslingerd, neêr geschicht
van boven naar beneden. Zoo werden de Macedoniërs afgemaakt als
wilde beesten in vallen en hinderlagen. Hunne woede steeg tot
razernij: nu poogden zij te klauteren de rotsen op om zich te wreken
op die daar hoog ••• Hunne vuisten om klauwden de uitstekende
punten der rotsen; zij klommen op elkanders schouders en schilden;
het werden als torens van schilden en mannen; dan, plotseling,
donderde de geheele rots in een of ondermijnd was het steen en verpletterde de mannen- en schildentorens. Bij hopen lagen zij schreeuwend te sterven en vloekten zij Alexandros.
Het sneeuwde schuin aan •••
. Wat Alexandros nog nimmer gedaan had, deed hij nu na beraad met
Parmenion en de Vrienden ••••
De Macedonische tuba blies den terugtocht.
De Koning sidderde van woede. Terug ging onder de "schildpadden" der schilden het naar het kamp in de vlakte. De soldaten
huilden van ergenis en balden de vuisten, schreeuwende om wraak en
om de lijken hunner kameraden, onmogelijk mede te voeren. Zouden
de gieren hen opvreten, als de Perzen het hun gestorvenen duldden?!
Om de vuren snikten de Macedoniërs van ellende en ergenis. Alleen
de Libysche vrouwen waren hen in deze gruwzame wildernissen uit
Suza gevolgd en bereidden hun het maal en verbonden hun hunne
wonden. Alexandros wilde eerst Aristanc;Jros, den waarzegger, raadplegen, vele offeringen doen den goden: toen, plotseling, besloot hij
van niet, angstig voor der offerdieren mogelijk ongunstig liggend ingewand. Hij beval enkele gevangenen voor hem te voeren. Zij spraken
van verre maar veilige omwegen naar Medië, naar Ekbátana, die zij
den Koning wijzen zouden. Maar de Vrienden rieden af de verslagene
soldaten zonder eere onder de rotsen te laten liggen rotten.
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Een gevangen Perzische herder werd den volgenden dag voor gevoerd: hij sprak goed Grieksch. Hij verklaarde, dat het onmogelijk
zoude zijn van deze zijden der rotsen Perzië binnen te dringen. Achter
deze bergen lagen de ondoordringbare wouden, wier boomtakken
zich in der eeuwen loop in elkander hadden vervlochten. Toen de gevangene verklaarde, dat hij eigenlijk een Lyciër was en als Lyciër
reeds door de Perzen was gevangen genomen eenmaal, herinnerde
zich Alexandros een orakel, dat had voorspeld hoe een Lyciër hem
den weg in Perzië zoû wijzen ....
De Lyciër, Macedoniesch gewapend, geleidde den volgenden dag,
langs steile, smalle geitewegen het leger, terwijl Krateros en Meleagros
het kamp bewaakten. Als krijgslist, om de Perzen te doen gelooven,
dat Alexandros zelve nog toefde in het kamp, behield dit zijn zelfde
uitgestrektheid, brandden er des nachts de zelfde vele vuren ....
Sneeuw lag nu dik over de bergen, over de wouden, over de smalle
geitepaden. Slechts voor drie dagen voorraad torsten de soldaten
mede .•.• De nacht somberde over de wildernis. Was dit Perzië en
naderden zij de boorden van den Araxes? Het scheen ongelooflij k.
Was Perzië niet een land van rozen, palmen, platanen en olijvebosschen en druivewingerds? Deze steppen schenen van goden en menschen verlaten. Mopperend en vloekend strompelde de Madeconiërs
voort, zonken soms tot de tors in de sneeuw. De ruiters, afgestegen,
voerden de paarden voort aan den toom •.•• En niemand, die hen geleidde dan een wellicht onvertrouwbare Lyciër, dien de Koning om
het Orakel vertrouwde ••.• Zoo hij ontsnapte aan zijne bewakers, hoe
zouden zij, en de Koning zelve, ooit komen uit deze verdoemenis!
In bijna donker stegen zij het gebergte op. Onverwachts hadden zij
den top bereikt, die uit het duistere bergwoud, dat zij moeizaam
hadden doorklauterd, zich hief: de late, wijde, koude nacht welfde
zich over de golvende landen; de starren stonden nog te stralen. De
gids toonde een afkronkelenden weg, die dadelij k zoû geleiden naar
het kamp van Ariobarzanes. Van rust en vuur was geen sprake.
In het Oosten grauwde de bleeke dag, als het spook zelve der Dageraad. Filotas en Koïnos, Amyntas en Polyperkoon blevenmethunne
troepen het gebergte beheerschen; Alexandros. met Hefaistion, Perdikkas, Ptolomaios, zoû den kronkelweg neder dalen. De soldaten en
paarden volgden een voor een als met een slingerslang, eindeloos. De
diepe ravijnen, onverwachts, boorden zich voor der Macedoniërs
voet; de steeneiken, de takken samen gekronkeld. weerden hen als
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met opdoemende hagen van betoovering telkens af. Duidelijker
daagde het maar den Vrienden angstigden de harten. Het was de
goden verzoeken wat Alexandros deed. Telkens spiedden Hefaistions oogen van links naar rechts de vaagte door. Zoo dit een hinderlaag ware, zouden zij, en de Koning met hen, roemloos Qmkomen,
verpletterd door over hen getuimelde rotsblokken of doorschoten
door schichtende pijlen.
Waaruit putte de Koning dit vertrouwen in den Lyciër en in zichzelven?l Hij liep vooruit, met zijne schildknapen en speerwachten; de
Vrienden volgden; de soldaten, de paarden volgden.
Telkens weêr blies de wind op en rameide de in elkaar gekronkelde
takken, die kraakten. Nu waren zij in de diepste diepte van het ravijn:
zoo zij nu de Perzen zouden zien boven de kartel kammen verschijnen,
zoû het uit zijn met allen en alles. Hier lag Alexandros' leven, hun
aller leven, het leven van het grootste deel des Macedonischen legers
in Noodlots gunstige of ongunstige hand.
Zij stegen op; het was dag. Moeizaam stegen zij op; telkens nog kon
de verrassing neêr donderen over hun overmoed. Den boord van het
ravijn bereikt, zagen zij duidelijk, tusschen het ijlere woud, de Perzische voorpost.
Felle oorlogskreten. De Perzen, zelve verrast, nog half in slaap, verdedigen zich ordeloos slechts, vluchten.... De strijdenden tuimelen de
rotsen af.
Uit het ravijn duikensnellerdeMacedonische koppen op van soldaten,
van paarden; de ruiters bestijgen snel hunne rossen; het is de overval.
Schel schettert de Macedonische tuba over de opklarende morgenlanden ..••
Krateros, Meleagros hoorden den schal der blijde bazuinen. Hunne
trompetten schetteren terug, dat zij komen zullen, nu krijgslist niet
meer noodig is en het kamp kan verlaten worden.
Ariobarzanes, met slechts veertig ruiters, met slechts vijfduizend
man voetvolk wringt zich dwars door de meer en meer het ravijn opdoemende, opdoemende, Macedonische horden, die hen omsingelen,
baan naar het ijlere, ijlere woud, hoe daar nog steeds de bergpijnen,
gezwaaid in den staagen stormwind, de overvallenen tegen houden ....
Hij wil naar Persepolis, de hoofdstad, om veilig te zijn ....
Onderweg hoort hij, dat de poorten gesloten zijn zijn Perzische
legers! Door Krateros en Meleagros overvallen, sneuvelt de Pers zijn
heldendood ....
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IX
Te zelfder plaats, waar Alexandros Ariobarzanes geslagen heeft,
wordt het kamp gericht, aan den rand van het ravijn, ter eene zijde het
ijle olijvenwoud, waardoor de weg naar Persepolis gaat - de rij ke
hoofdstad te nemen nu! - ter andere zijde het wijde vergezicht over
ver verglooiende bergen en eindelooze, in opgeklaarde lucht verglijdende horizonnen. Voor een zoo groot leger is nu voort te gaan niet
zonder gevaar, om mogelij ke hinderlagen over afgronden gelegd en de
soldaten verlangen rust, rust, rust. Maar Tyridates, bewaarder der
Perzische koningschat in Persepolis, zendt Alexandros een boodschapper met brief: de bewoners der stad, zeker nu, dat zij in Alexandros'
macht zullen vallen, dreigen de gaza te plunderen en dan te vluchten
naar het Oosten toe •••• Dat Alexandros kome, smeekt de Pers, bang
voor des Macedoniërs toorn; dat hij dit verhindere; de weg is gemakkelijk, al vloeit ook de Araxes er dwars door heen ••••
Hetisgenoei om Alexandros niet lang verwijlen te doen. Goed, dat
het voetvolk ruste en blijve in het kamp. Minder zwaar hebben het de
paarden gehad; stapvoets steeds geloopen, hebben zij slechts korte
pooze geklauterd en kort heeft de strijd geduurd. Hij is onvermoeid,
Alexandros; die zelfde nacht, na rustpooze, gaat hij op weg: tegen de
dageraad ziet de troep den Araxes kronkelend glinsteren ••••
De verlaten, langs den stroom liggende gehuchten leveren, onder
bijlhouwen en mokerslag, spoedig de steenen en planken om bruggen
te leggen. De rivier wordt over getrokken. Persepolis naderden zij
nu •••• Het is of Alexandros vergeten is, dat hij eenmaal den naam dezer
stad, door een zoete stem gezegd, verlangend, smachtend heeft hooren
klinken •••. Hij heugt zich niets meer van vroeger .••• Hij heeft dezer
dagen van moeite zelfs geen boodschappers naar Suza gezonden, naar
Sisygambis en het kleine Koninginnetje. Een koorts verteert hem: hij
wil verder. Hij wil eindelijk Perzië hebben, kneden in zijn vuist.
Persepolis: het is niets meer voor hem dan de schatkamer der Perzische
Koningen. Niet voor zich begeert hij het goud: voor zijne soldaten begeert hij het, opdat zij tevreden zullen zijn en de wereld, verder,
steeds verder, voor hem en met hem zullen veroveren.
Persepolis: 0 zoo de inwoners slechts geen tijd hebben de gaza te
plunderen en te vluchten! Zoo Tyridates slechts te vertrouwen is!
Anders zal hij hem villen door zijne beulen laten! Geld en goud moet
hij hebben om zijne steeds ontevredene Macedoniërs blijmoedig, man-
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moedig te houden. Persepolis moet hij hebben. Reeds rijzen tegen den
gloor van den rueuwen dag de lange, rechte lijnen van de muren der
stad. Een troep mannen - vluchtelingen? - komt de Macedoniërs
langs den ver overzienbaren weg te gemoet.Zij roepen in het Grieksch,
zij juichen maar het is of zij geen tongen hebben. Wee, 0 wee: zij
komen nader; het zijn Grieksche gevangenen, vierduizend; reeds
jaren zuchten zij in Perzische slavernij! Hun aanblik doet de ontroerde
Macedonische ruiters weenen: deze stoere mannen, licht ontroerd,
weenen snel, weeklagen dan en ballen de vuisten of wringen de
handen. Want deze gevangenen zijn allen verminkt op gruwzaamste
wijze: er zijn er wie een voet is afgehakt, linker- of rechterhand; er
zijn erwie ooren en neus zijn afge kapt, tong is uitgerukt of, met gloeiend
ijzer, gebrandmerkt zijn op voorhoofd en wangen om tot langdurigen
spot te dienen. Men heeft hen in Persepolis vrij gelaten om Alexandros te gemoet te gaan. Zij zijn in rag en rafel en bibberen om de
koude. Hunne beklagenswaarde aantocht van hinkende kreupelen en
bijna spraaklooze, handlooze mizerabelen wekt Alexandros' verontwaardiging en woede op.
- Dàt doen de Perzen! roept hij en wijst naar de vierduizend Hellenen.
Zijn stem trilt van ontroering en tranen. 0, hij haat Perzië, hij haat
de Perzen, hunne weelderige steden, hunne barbaarschheid, hun
zeden! Hij zal deze vierduizend ongelukkigen naar Hellas zenden of,
zoo zij zich schamen, verminkt en mizerabel hun vaderland terug te
zien, zal hij hun land geven in de overwonnen satrapieën, opdat zij het
kunnen bebouwen en rustig oud mogen worden, in den weemoed, die
de geledene smarten laten maar getroost, zooals hij, Alexandros,
vermag. Kleederen zal hij hun geven, drieduizend drachmen ieder,
graan en vee ••••
- Er is geen stad Hellas vijandiger geweest dan Persepolis! roept
Alexandros uit tusschen de Vrienden. Van daar uit heeft de eerste
Dareios, heeft Xerxes den oorlog en de vernietiging beraamd tegen
onze landen! Neemt haar, makkers: neemt Persepolis!
Zijn zwaard wijst woedend de richting der stad, duidelijk zichtbaar
de sierlij k getinde muren, geteekend tusschen bosschages van palmen.
Het is of de tegenstand, die hij dezer dagen van Ariobarzanes ondervond, het is of de aanblik dier vierduizend verminkte Hellenen alle
zachtheid in Alexandros heeft uitgewischt. Of is het omdat de vorstelijke Vrouwen niet daar zijn? Hij voelt zich wreed en ruwen er is
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tevens iets, dat hij mist, hij weet niet wat en zijn helm drukt hem
zwaar, zoodat hij die afneemt en zich wischt met de hand over het
voorhoofd. Er is in zijn mond een dorst naar wraak en naar wijn en
naar bloed. En het is of deze stemming zich mede deelt aan de anderen. Geene Perzische stad werd genomen als weerloos Persepolis
dezen dag. Het voetvolk, tuk op buit, is toch spoedig de ruiterij op
den voet gevolgd. De paleizen der Perzische grooten worden stormenderhand genomen. Waarom, als Babylon zich in joelende feeststemming had overgegeven en Suza in voornaamheid en waardigheid? Is
het dan omdat de Vrouwen niet daar zijn? Nu stroomt het bloed der,
hunne bezittingen verdedigende, bewoneren. Nu vergieten zelfs het
bloed de Macedonische overweldigers onderling: zij vechten om
gouden vazen en rijke gewaden; het is een bandelooze plundering als
nooit nog geweest is. En de Perzen doen wat zij in zu.ke wanhoop
doen: in hun rijkste kleederen getooid, storten zij zich neêr met vrouwen en kinderen te pletter van torens en tinnen. Anderen, in doodsangst vermoord en ver kracht te worden, sluiten zich op in hunne
huizen en steken den brand in het cederhout, om te verstikken, om te
verbranden.
In het paleis is Alexandros en Tyridates, een angst-bevende, oude
eunuch, ontvangt hem en leidt den trotschen, onverbiddelij ken Macedoniër en zijne Vrienden rond langs de immense schatten. Honderdtwintigduizend talenten gouds! Waar was ooit een dergelijke schat
meer bij-een vergaärd?Wat gouden en zilveren gerij, wat stapels purperdoek en goudweefsel, wat edelgesteenten, waarvan zij de namen
niet weten; wat prachtige meubelen en sierwagens en strijdkarren;
wat kostbare, vorstelijke wapenenl En daar, in den paleishof, het
geheel gouden standbeeld van Xerxes maar omver gesmeten door de
Macedoniërs en overstelpt door hun heetbloedigen, woedenden spot.
Wreed dun de lippen geklemd, nadert Alexandros, zet den voet op
het beeld en zegt - in zijn ijle hoofd is hij dronken van het vreemde
gemis en van zijn woelenden, wolkenden hoogmoed-:
- Spreek, Xerxes! Moet ik u doen oprichten om de onmetelijkheid uwer heerschersdroomen of u daar in het stof laten liggen, om wat
gij Hellas aandeedt?
Toen, in hoogsten hoogmoed blikkende op het beeld, ging hij
voorbij. En zette zich op Xerxes' troon in de honderdzuilige troonzaal.
De troontrede was hem te hoog. De eunuchen torsten een lage,
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gouden tafel aan: het was de gewijde eettafel van Dareios Kodomannos zelven: als een lange schabel zetten zij die voor den troon en
Alexandros 'voet ontwijdde, opzettelij k plomp, den heiligen feestdisch
des Perzischen Konings; niet voelde hij voor hem dit oogenblik als
voor een broeder, dien hij der Moeder v~rzoenend zoû willen voeren
in de armen. Hoog zagen zijne oogen uit over de binnen stroomende
soldaten en het wolkte hem dol in het trotsche hoofd als met groote
wolken, die rolden en rolden in een ijle leêgte ontzaglijk, ontzettend:
hij gevoelde zich immens, Zoon van Zeus en Koning van het Oosten
en het Westen, Despoot over geheel deze Wereld!

x.
Het was of alle zachtheid en heugenis uit zijne ziel was vervlogen.
Dezer dagen voelde hij zich de Wreker. Hoe ook de Vrienden afrieden en de soldaten luide hun ontevredenheid uitten, sleepte hij hen
mede in het binnenland van Perzië, van eigenlij k Perzië! om het te
tuchtigen. Het was het seizoen van koude en wind en sneeuw, die bevroren over der bergen kammen lag. Een sombere verlatenheid
heerschte alom; de Macedoniërs wilden niet gelooven, dat zij in Perzië
waren: land, dat zij, zelfs in deze maanden, zich zoo anders hadden
voorgesteld. Zij drongen in oerbosschen binnen, waar wat weg nog te
vinden was, lag geplaveid met het marmer van bevroren sneeuw. Als
witte spoken versteend, wrongen roerloos de boomen de takken als
armen. De paarden weigerden voort te gaan. Als in een roes, die niet
eindde, steeg Alexandros af, vroeg een bijl, begon het eerst zich een
weg te banen. De Vrienden volgden zijn voorbeeld. De soldaten volgden daarna. Door de oerbosschen genaakten zij aan enkele gehuchten
en hutten, waar de stumperige bewoneren genade smeekten. Zij
werden afgemaakt, de dorpen in brand gestoken. Het was een waanzw: Perzië wás al genomen, met Suza en Persepolis. Toen geheel dit
achterland was verwoest, trok Alexandros de landen der Marden in.
Het waren Barbaarsche grotbewoners,hunne vrouwen met een slinger
het hoofd omwonden, sieraad en wapen, allen in huiden gekleed; zij
onderwierpen zich dadelijk: wat kon het hun schelen of zij de vrije
slaven waren van Perzië of Macedonië.
Alexandros kwam terug in Persepolis. Het ging naar de lente toe en
de vrouwen, die, om winter en ruwen krijgstocht het leger niet hadden
willen volgen, kwamen uit Suza en Babylon over, vooral toen zij hoor-
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den, dat maandenlange rust en verpoozing zouden worden gehouden.
Hadden de Libysche vrouwen ook Aristoxenes, Gorgias en hun compagnieën overal gevolgd, de oversneeuwde hoogvlakten op, de vol
rotsblokken gestapelde ravijnen door, ellende en armoede deelend
met hen, soms vlak nabi; het gewoel van den strijd, de tallooze courtizanen der veldheeren en officieren, Antigone en Thais hadden zulke
toewijding niet getoond, den voorkeur gevend aan wereldsteedsch
Babylon, aan weelderig Suza. Maar nu kwamen zij" aan, in stoeten van
kameelen, dromedarissen, harmamaxen door buffels en zebra's getrokken. Overal streken zij neêr in de leêge paleizen der Perzische
grooten. Nooit nog, gedurende den veldtocht, was zulke bandeloosheid geduld als hier. Parmenion, machteloos die ergernis gade
slaand, meende, nu de vorstelijke Vrouwen niet meer het tuchtigend
leger volgden, verergden met den dag die bandeloosheid en krijgstuchteloosheid. En de Perzische Vrouwen, voor wie hij eenmaal zoó
gevreesd had, dat hij Alexandros geraden had haar ten minste te overweldigen in Barsina, de ongelukkige!. •.• zegende hij nu om wat zij
voor hoogs en edels hadden weten te wekken in Alexandros' thans
verwilderende ziel. Zoo zij slechts mede waren gekomen! Maar de
mede komst van Sisygambis,de kleine Koningin Stateira, en Drypetis,
Hefaistions vrouwke, had geen reden gehad als destijds toen zij naar
Arbela waren mede getogen. Neen, de Vrouw, de Perzische Vrouw
was het niet, die Alexandros scheen te overwinnen: het was iets
anders, het was iets anders ••.•
Wát was het, vroeg zich Parmenion af. En toen hij op een dag, onverwachts, Bagoas tegen kwam in het paleis, begreep de oude, wijze
veldheer wat het was. Bagoas, die ook in Suza getoefd had, tot Alexandros hem tot zich ontboden had, Bagoas, die was de danser en de
schenker, naar Perzische zede, van den Koning van Azië ••••
Dat, wat hij weken gemist had, zwolg Alexandros weêr. Het was de
vreemde, fantazievolle, chimere-doorslingerde betoovering en bezwijmeling van den dans en den drank. De verlangens, die hij in zich,
radeloos van smachting, had willen stillen door ijsblokken te vellen
met bijlslag op bijlslag,door nuttelooze doordringing van oerbosschen,
door tuchtiging van onnoozele bosch- en spelonkbewoneren, stilde hij
nu met de geheimvol gemengde wijnen te zwelgen en zijne zinnen
buitensporig te laten opgieren door telkens nieuw uitgedachte of weêrgevondene wellusten. De schimmen der antieke genot koningen doorzwierden bezielend zijne wakende vizoenen en droomen der slaap.

ISItANDER

647

En het was of de kOl.1inklij ke leerling eischte verder te gaan dan de
slaaf-meester ooit gedacht had ••••
Bagoas, in stilte, ontzette. Toen, in den beginne - meer dan twee
jaren geleden reeds! - had hij gewenscht zijn Koning en land te
wreken op den overweldiger. Te wreken met langzame wrake, die een
genot zoû zijn •••• Te wreken, wellicht jaEen lang, tot het Einde •••• Had
de eunuch te veel van zijn eigene kracht verwacht? Geen man van den
daad, voelde hij zich, ontzet over zichzelven, geen man zelfs van de
volharding. Om te koesteren de wrake, om er van te zaligen nog verdere, lange, heerlijke jaren wellicht.
Dien vreeslijken avond - het scheen of hij zelve aan het eind zijner
krachten was - smeekte hij:
- Koning, groote Koning! Drink niet meer!
Hij schrikte van zichzelven, van zijn woord, onbewust hem ontsnapt uit het innigste, onbekende wellicht van zich%elven; hij schrikte
van zijn gebaar, dat weêrhield Alexandros den drinkschaal te grijpen;
hij viel op de knieën, verpletterd door die bekentenis, aan zich, zijner
zwakte; hij lag daar als een verslagene, verschrompeld in een.
De achterdocht ziedde op in Alexandros.
- Waarom niet?! riep hij razend en greep den eunuch bij de keel,
hield hem achterover en zette trappend hem den voet op de borst. Is
eindelijk dan deze wijn •••• vergiftigd?!
- Neen, Heer! riep de eunuch, zich los wringend, zoodat spilde de
wijn. Giftiger is deze wijn niet dan welke ik u steeds mengde ••••
- Waarom zoû ik dan niet drinken? Weèt ge welke dorst mij in
keel, ingewanden, hoofd, hart, lichaam en ziel dol maakt, dol maakt
om te drinken, te drinken en dièn wijn juist, zoo als gij, ellendeling,
hem alleen weet te mengen?
- Ik weet het, Heer .... maar toch, hier aan uw voeten smeek ik u:
drink niet meer van daag!
- Waarom niet?
- Zijt gij dan niet de Koning van Azië?
- Ben ik het niet?
- Zijt ge dan nièt de gemaal van Stareira, Dareios' dochter?
- Ik bèn het: wat zoû dat?
- Dat ik u hulde doe als beiden en u smeek niet meer te drinken
van daag!
- Deedt gij mij dan niet reeds lang hulde?
- Niet in mijn hart, Heer!
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- Slechts sedert heden?
- Wellicht langer, Heer; ik weet niet van welken dag afl Maar het
komt over mij, dat ik u weet Stateira's gemaal en Azië's Koning! Wat
is nu Dareios voor mij! Ik ben te zwak geweest, Heer, om door te
zetten •.••
- Wát? Mij te vergiftigen?!
- Nooit heb ik aan uw dood door vergif gedacht, Heer, nooit gedacht aan uw dood!
- Wát dacht gij dan? Zèg het mij of de beulen zullen u met gloeiende tangen de vleeschplakken nijpen uit uw leden!
- Ik zal het zeggen, Heer, maar dánsende alleen kan ik het beelden!
- Breng een nieuwen drinkschaal vol wijn: hoe durft ge, hond, mij
te weêrhouden? En dans dan, dans dan wat ge zeggen wilt maar dans .••
tot ge er dood bij valt!!
Alexandros had den eunuch bij de schouders gegrepen: hij schudde
hem. Van buiten, de feestzaal, kwam het juichende gedruisch der orgie.
Kreunende richtte zich de eunuch. Op de lage vergulde schenktafel
stonden de gouden amfoor, kan, drinkschalen, de gouden kistjes en
vazen met kruid en aroom.
Bleek, sidderend, blikte hij diep Alexandros aan, die, terug gevallen
in het rustbed, hem woedend onderzoekend aankeek.
- Het zij zoo, zei dof de eunuch. Als gij het dan wilt, zal ik den
nieuwen wijn mengen. Nooit met vergif: daar miste ik immer de
kracht toel Thans meer dan ooit! Het zij zoo, Koning, dien ik aanbid:
ik meng u den nieuwen wijn. Gij zult hem drinken en ik zal u dansen
wat ik niet zeggen kon! Maar gij hebt mij nooit begrepen en gij zult
mij ook thans niet begrijpen! Sla mij, worg mij, trap mij: gij zult mij
nooit begrijpen! Roep uw beulen, zeggen zal ik het niet. Kracht zal ik
hebben om te sterven maar niet om te spreken. Maar dánsen zal ik het
voor u en gij zult drinken, gij zult drinken. Ik heb u eenmaal weêrhouden willen, 0 Alexandros: nu rolle het wiel als Ahura-Mazda wil!!
Alexandros wentelde zich in de kussens, razend: hij beukte op het
bed met de vuisten.
- Den drinkschaal! eischte hij, de tong beschuimd aan zijn lippen.
Den diepsten drinkschaal!
Van buiten, de feestzaal, rees heftiger, heviger het gedruisch der
orgie.
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XII.
Zij hadden het feesten in Babylon geleerd, de Macedoniërs.En toch,
daar, in de wereldstad, die hen, overwinnaars, beheerscht had, waren
zij meer de door leermeesters en -meesteressen medegesleepten geweest in den levensroes dan de door eigen drang genot zoekenden.
Hier, in het met ruw geweld binnen gestroomde Persepolis, was het
anders. Hier waren bij hunne weder komst de overwinnaars thuis,
thuis voor de tweede maal na een ellendige, nutteloos schijnende
winterveldtocht door sneeuw, ijs, over hooge bergen heen. De lente
was gekomen en deze nacht - deze vreeslijke nacht! - dreven de
zwoele aromen van bloesems en bloemen de lucht door. Zoo zalige
teederheden voorbereidden de Macedoniërs het, door de geleden ontberingen vernijdigd, gemoed tot het smaken van woest genot. Feest,
deze nacht, wilden zij vieren als nooit. Had Parmenion zich bijna verdrietig terug getrokken, de jeugdige veldheeren - zelfs Hefaistion,
ver van het bekoorlijke vrouwke - wilden vieren het feest als nooit.
En met hem en al hunne officieren zouden vieren het feest de zoo vele
vrouwen, die naar Suza waren gekomen en Babylon, nu zij niet mede
behoefden de barre bergen in. Antigone was gekomen, de blonde buit
van Filotas; Thais was gekomen, de donker oogige Atheensche, wiens
slaaf de veldheer Ptolomaios was. In de ruime, opene feestzaal der
Perzische Koningen, de feestzaal van cederhout en goud - en steeds,
eentonig maar wonderschoon, door dichter-bouwmeesters gevonden
motief, rezen de honderd slanke zuilen op het klokbazement en torsten er de dubbele, blauw-grauwe, steenen stiere-torsen op hunne
ruggen de cederen balken, waarover de architraven der zoldering
rustten - woei de zoele wind, door maar verdreef niet den walm der
geuren, den walm der spijzen, de bedwelming in de hoofden der feestvierders. Zij lagen naar Perzische trant op de lage, brokaat-overdekte
bedden, in de rijke kussens en de vrouwen, niet ingetogen meer zittende als het betaamde, lagen als hare minnaars. Er was het dronken,
lallende zingen en schreeuwen, dat druischte tot in hoven en over terrassen, langs de voorname, sierlij k getinde statie-trappen der esplanade, waarop het tooverige paleis zich hief. In die nacht, die de
vreeslijke worden zoû, weêrglansde de geheele, van bont émail en
gloeiend glazuur turkoois-blauwe, sinopel-groene en scharlaken en
gouden aaneenschakeling van zalen van de rosse weêrflakkeringen
der duizende toortsen, gestoken in de hooge, bronzen standaards
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buiten. Uit de vazen op de terrassen wolkte de steeds gevoede schat
van wierook. Binnen, aan de mengtafelen, mengden de eunuchen de
wijnen. En Filotas beval, dat zij eindelijk de wijnen mengen zouden
%00 als Bagoas die Alexandros mengde, naar het heilige geheime recept der haoma, of dat hij anders de beulen zoû roepen en de eunuchen zoû de pezen uit elkander doen scheuren voor zijn oogen. Had
Alexandros hem en Hefaistion en de anderen niet vaak aan het koninklijk gelag genood, hadden zij den koninklijken wijn daar niet geproefd; was die dan te vergelijken met deze bocht, die hun de minderwaardigsten aller eunuchen mengden? En woedend van teleurgesteldheid en onbevrediging in zijn reeds hevige dronkenschap, smeet
hij zijn vollen drinkschaal, weigerend, in der eunuchen gezicht, tot
Antigone, naakt in hare sluiers en rozen, tot hem op kroop, langs
zijne jong schoone, harde soldateleden en hem bezweren moest, om
zijn hoofd hare armen, te blijven lachen zijn blijden levenslach, opdat
hij niet onschoon worden zoû. Hare stem en koozing stilde zijn toorn
en berustigd dronk hij den nieuwen wijn, dien zij zelve hem bood en
eindelijk gekruid met der eunuchen geheimste kruiden, die, welke
zij aarzelden te gebruiken ••• Aan de lagere einden der tafelen zaten en
lagen ook de Libysche vrouwen, vertuit naar de wijze harer kusten
met schelpen en kralen en smalle, kleurige, lederen riemen, die hingen
haar in lange gordelfranje's de leesten af: zij zaten, door Gorgias en
Aristoxenes genood, met officieren van minderen rang en genoten de
pracht en betreurden, dat Leptis, die arme! niet mede vierde zoo
prachtiglij k overwinnaarsfestijn, maar zij dronken niet, wantrouwend
de vreemd geurige wijnen, die in groote, vergulde vaten de eunuchen
onvermoeid steeds langzaam mengden en mengden met staven en
liever zich te goed doende aan de wondergroote vruchten, de vreemde
purperen met stekels, of goudgroene, barstende rijp en van pitten en
sap overvloeiende, en waarin zij beten en %Wolgen met witte tanden en
zuigende wellustlippen.
De dreunend ratelende muziek van vreemde, barbaarsche instrumenten raasde de zuilige zaal door en het scheen of de zuilen zelve de
snaren waren, zoo overheerschend daverde daar het geluid. Triangelen
en cymbalen en klaterende rinkelbommen belden en bonsden en rengelden voort tusschen het gekerm van felle violen en het snerpend
tieren der niet meer aangetokkelde maar razend nu geranselde en
kreunende lieren. En de dansers en danseressen zwierden tusschen de
tafelen door en bedden, door de feestvierderen telkens gegrepen.
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Het was op dit oogenblik, dat A1exandros binnen kwam. Hij was
dronken. Zijn arm had hij nauw geslingerd rondom den hals van
Bagoas en het was niet te zeggen of het een liefkoozing was of een
krampachtige steunzoeking omdat wankelde de dronken Koning.
Van zijn schouder slierde in ampele purperbanen een koningsmantel
over zijn half Perzische, half Medische lange tuniek. Op zijn hoofd
omkranste den hoogen, juweelen diadeemmuts een rozenkrans. Zijne
om kringde oogen stonden dol, zijn kleine mond trok wreed, roode
plekken brandden hem over de wangen. Hij sleepte den ennuch
mede in zijne bijna worgende omhelzing.
Een immens gejuich ontving hem als met de golven eener overstelpende zee. Zij stonden op van de bedden, zij klommen wankelend
over de bedden en schreeuwden, juichten hem toe, mannen en vrouwen. De roode gloed der toortsen en lampeluchters was als een weêrschijn van brand en bloed. De drom zijner dien knapen, jonge Perzen
en Macedoniërs, die den laatsten tijd hem steeds omringden, geleidde
hem naar den hem bereiden feesttroon, die was die der Perzische
Koningen. Daar liet hij zich vallen in den hoogen stapel kussens en
dronk zijn gasten welkom toe, den voet heftig op Bagoas' nek geplant: als een bazilisk lag, sierlijk, de eunuch roerloos over de trede
onder den voetdruk des Overweldigers.
Zij waren allen dronken, ook de vrouwen. Onder haar was Thais de
allerdrieste: niet wedijverde meer blonde, zachte, teedere Antigone
met de brutale Atheensche. Uit minderen lichtekooienstand, door
Ptolomaios'liefde en gunst gekomen tot aanzien, rijkdom tusschen de
vele voorname hetairen, die omzwermden de veldheeren en officieren
en hen volgden, zoo veel oorlogstoestand dit toe liet, had Thais nooit
verloren het accent van de mar kt en den haven, het ruwe woord en
gebaar, haatte zij, om hare fijnheid, Antigone, haatte zij de voornaamheid ook der Perzische Vrouwen, was tevens in haar de brutale zucht
te heerschen, niet alleen over haar minnaar, wien het koningschap was
voorspeld, ook over dingen en menschen, die zij gevoelde boven zich
te staan in grootheid en schoonheid en glorie. Nooit had zij A1exandros vergeven, dat hij, jonge knaap in Athene, hare begeerte en verliefden drift had versmaad. Nu zij hem dronken zag op zijn troon, zag
zij hem juichende aan alsof zijn dronkenschap wreekte iets wat hij
haar had misdaan. En plotseling werd zij zich, in hare ook dronkene
hersenen, bewust de dolle opwolking van een gril, die bevredigd moest
worden om haar nog meer te wreken op A1exandros, op alles wat
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grooter, schooner, glorievoller was dan zij. De meid van de straat was
de voorname hetaire geworden en wel was ook gegroeid hare eerzucht
zich voor te doen en te spreken als die vrouwen, zoo vaak van beschaving uitnemend, vriendin en even waardig gezelschap harer minnaars.
Dus voelde zij een duivelsche gedachte en behoefte aan vreemde
wraakwellust in zich wakker worden en op stijgen in hare dol dronken
wolkende hersenen. En het was met hare nu meer dan gewone driestheid, dat zij zich los uit Ptolomaios' armen maakte en op gevaar, dat
zij den beulen zoû worden verwezen, naderde den troon, waar Alexandros, den voet op Bagoas' nek drukkende, lalde en dronk.
Zij stond voor hem, een groote vrouw, donker lokkig, weelderig en
jong nog hare als gebeeldhouwde naakte leden; het scheen, dat zij
alleen in hare juweelen gekleed was; de kar kant met de vele glinsterende hangeren om hals en over borsten, de gordel met de breede
reepen, edelgesteent-bezet, om haar middel, juweel ook flonkerend
om haar torengekapte hoofd en aan haar, de enkels omsnoerende,
schoeisel. Zij had een dronken lach en een overdreven gebaar als mimeerde zij in ironie een redenaar. En zij riep, terwijl de Koning en
alle de vierders, verbazing-getroffen, haar aanstaarden en bijna zwegen:
- Groote Koning van Azië, ik, Thais van Athene, die, met alle
deze vrouwen, u en uwe veldheeren en officieren en soldaten volgde in
dezen rechtmatigen oorlog, smeek u: duld, dat ook wij deze nacht
Hellas en ons eeuwen lang beleedigd vaderland wreken zoo goed als
gijzelve met uw veldheeren, officieren, soldaten het wreektet: duld,
dat wij, vrouwen, deze nacht de toortsen nemen uit de standaards,
ginds op terrassen en trappetreden, en dit paleis van Xerxes en Dareios in brand steken, Koning, in brànd, dat het verga in vuur en
vlam!!
Ontzet staarden allen haar aan. Alexandros was opgerezen, de vuisten gebald, de oogen dol maar verrast, overweldigd door deze rede,
hem luid toegeschreeuwd met het accent van de mar kt en den haven.
Demoniesch stond de vrouw daar, heftig schitterend van haar gesteente, waarin de flakkerende lampen spiegelden. Roerloos nu, in
haar uitgezwaaid gebaar, machtig, wreed en barbaarsch, wachtte zij
af. Hare tanden waren als van een roofdier zichtbaar tusschen haar
bloedpurperen lustmond. Zij hijgde hevig. Alles kon haar gebeuren
dit oogenblik want Alexandros, dezer dagen, gevoelde zich niet anders
dan een almachtig, Perziesch Despoot.
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Overal beefden, hijgden, ontzet, de feestende Macedoniërs en de
vrouwen. Toen, omdat Alexandros' mond en blik ontspanden als in
een vreemd verheerlijkten glimlach, ontstond een gezoem, dat zwol
en zwol en een daverend, dol gejuich werd. Allen waren opgestaan en
schreeuwden; het onverstaanbaar stemmengedruisch verdoofde aller
ooren. Maar het scheen, dat Alexandros een teeken gegeven had.
Als van wilde beesten brulde het uit dronken vrouwemuilen en
smoelen van mannen. Door elkander nu liepen mannen en vrouwen.
- De toortsen! De toortsen! schreeuwden zij.
Voor hun heftigen drang vluchtten de gillende eunuchen en slaven,
stortende over de omver gesmetene mengtafelen, schabellen, struikelende over de lage, overbraakt bezoedelde brokaten bedden. Wie het
gouden dischgerij stal, achtte niemand: deze schatten van kunst en
metaal hadden geene waarde dit oogenblik. Er was een ándere buit te
nemen: de immense Wraak, te koelen saam met dien beestelijken
drang naar verzadiging, die zijn zoû den brand in deze oververfijnde
beschaving te steken: zij, die ten koste van Hellas zoo was gegroeid.
Allen stortten naar buiten: naar de esplanade, waarop, verhoogd, de
paleisbouw, tooverluchtig, zich hief tegen der bergen nachtelijken
achtergrond: daar, op de terrassen, de statie-trappen, rukten zij de
toortsen uit de tallooze bronzene standaards. Thais had krachtig zelve
den grooten toorts een standaard ontrukt en schaterende, de demonoogen puilende, bood zij dien Alexandros. Hij ontving in zijn vuist de
rood vlammende, van harts druipende flambouw. Alle de mannen,
alle de vrouwen ontrukten in het rond den standaards de toortsen.
- Neen, neen! schreeuwde Antigone, toen zij Filotas haar te
gemoet zag ijlen, een fakkel in iedere hand en hij haar de eene in de
hand wilde duwen.
- Neem het vuur! riep hij dronken. Wreek Hellas! Steek in brand
het paleis van Xerxes! In vuur verga Persepolisl
- Nooit! schreeuwde Antigone en zij deinsde voor de heftig brandende toorts, die hij haar onhandig recht toe wilde duwen, zoodat
hare sluiers reeds schroeiden. Ik wil niet! Ik haat Thais: ik wil niet
doen als zij zegt! Het is het paleis van Sisygambis, die mij toe liet te
schuilen in haar tent toen de Derbiken mij wilden ver krachten!
Hij wierp haar woedend de toorts voor de voeten. Zij deinsde ontzet
nog meer achteruit.
- Filotas! Filotas! smeekte zij.
Maar hij ijlde het paleis toe, zijn toorts gestrekt.
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De Libysche vrouwen omringden haar.
- Antigone! riepen zij. Evenmin willen wij. brand stichten! Het is
het paleis van Sisygambis! Vluchten wij, vluchten wij, hierheen!!
Tusschen de zwarte vrouwen vluchtte, snikkende, Antigone.
Ginds waren als bezetenen de honderden feestvierders allen met
toortsen gewapend. De statieglans der terrassen en trappen in nachtblauw verzwijmd, brandde en blaakte het samen gevloeide, heftige
vuur nu vergaard in de reikende handen der dronken mannen en
vrouwen. Sein wachtten zij niet af maar wie nog aarzelden, zagen
Alexandros zelven en Thais en de Vrienden met de uitgestrekte fakkelen reiken naar de Libanon-cederen zuilen, de cypreshouten deurposten en lagere dakarchitraven. Van alle kanten aangetast, stonden
op de sierlij k ommuurde esplanade, tusschen de getinde borstweringen, de van elkander door palmenpar k en bosschage luchtig gescheidene paleis-hypostyliën in eenen! in een oplaaiende zee van geel vuur.
Als van immense altaren, op de paleisterrassen, brandden, in een geur
van sandal eerst, de hooge, immense vuurgolven dadelijk den hemel
toe. Maar een dikke smook viel weldra als een laag firmament omneêr. Door de drie doorgangen der monumentale zuilenpoort, langs
de vlakopglooiende bordestrap stormden de zich verdringende,
fakkel houdende Macedoniërs aan om mede den wraakbrand te
stichten. Zij waren te velen: het was reeds voldongen. De wondere
schoonheid van het koningspaleis van Persepolis was in een vuurzee
der wraak gewijd.
Van buiten de stad hadden de kampeerende soldaten den gloed
gezien. In drommen stroomden zij, geloovende aan een ramp, aan, om
te blusschen. Hunne beschonken officieren, schaterend, betoonden
hen, dat hunne hulp van noode niet was. Tusschen de gratielijke
kiosken spoten de fonteinen der waterwerken in stralen, doorlicht
van den gloed, uit over de esplanade maar geen drop harer vloeiingen
zoû worden benut om het ontzettende offer te dooven.
Onverwachts verrees voor Alexandros Bagoas. Ontzet om wat hij
niet had kunnen verhinderen, zijne bezweringen en smeekingen oversnerpt door dier vrouwen gegil en dier mannen gebrul, weg geduwd
door hunne brute krachten, had hij, in een wanhoop zoo groot, dat hij
meende krankzinnig te zijn geslagen, het onoverheerschl>are vuur
zien ontlaaien, de cederen zuilen in vuurzuilen verworden, de tegeldaken in vlamdaken herscheppen. En het was of hem zijn wraak ontsnapte, de wraak, waarmede hij had willen wreken Azië en Dareios, op
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den Overweldiger, niet met plotsen daad of dood maar met verfijnd
bedachte krenking en kranking, jaren lang ondermijnend ... Wraak,
waarin hij niet had kunnen volharden om geestkracht, die hem ontbreken ging, nu hij Dareios niet langer lief had, nu hij Azië toch meer
en meer vereenzelvigde met den nieuwen,onbedwingbaar bekorenden
heerscher, die hem onbewust had ingegeven die vreemde zekerheid
van in steê van Dareios zelve meester te zijn over de wereld en de
harten der vrouwen en mannen, zoon bijna van Sisygambis, gemaal
der jonge Stateira, hemzelven vreemd dierbaar geworden om wát kon
hij zich niet verklaren, meer en meer verliefde slaaf de eunuch zich
voelende onder den ruwen voetdruk of vuistgreep, die hij beminde.
Maar zoo dan de wraak hem ontsnapte, wraak, die hij zelve nauwlijks
meer wenschte, zoû hij, in dit vreeslijke oogenblik, in deze nacht van
ontzetting, Alexandros schreeuwen in zijn gezicht, wat Alexandros
vergat en zoo zich nog wreken voor het allerlaatst, zoo ten minste nog
gewekt konden worden in den Overweldiger de gevoelens der eerste
jaren.
- Alexandros! riep Bagoas den Koning toe. Weet ge wat ge doet en
zijt ge u bewust van uw daad?
- Hellas wreken op Perzië! riep Alexandros, zwaaiende den afbrandenden fakkel weg in de vuurzee.
- Hellas wreken op Stateira, de doode, die gij eens beminde!
schreeuwde hem de eunuch in het gelaat. Hellas wreken op haár
paleis, dat zij minde! Op háre stad, waarheen zij terug smachtte, toen
zij te Sidon verkwijnde! Herinner u! Herinner u, Alexandros! Want
gij zoudt niet een hoer als Thais hebben verhoord in haar goden-ontzettenden wensch, zoo ge niet vergeten waart, vergeten in uw dronken hersenen! Herinner u, herinner u, Alexandros! Ik wil het wekken
in u, opdat gij het u heugt!
- Het is niet waar! brulde hem de Koning, dronken, terug. Ge
durft mij niet doen gelooven wat nooit waar was?!
- Herinner u, herinner u, Alexandros! schreeuwde de eunuch. Het
kan niet zijn, dat ge reeds zoo zijt verbijsterd om het u nooit meer te
heugen! Herinner uI!
Toen herinnerde zich Alexandros ••• Duidelijk, duidelijk. Hij heugde zich dien morgen ••• Sidon •••de afgezanten van Tyros ••• het terras,
waarover hij boos was geloopen ••• háre verschijning••• tegen de gele
rozen... hunne woorden... de zijne, doorbeefd van ontroering en
liefde... de hare vol teederste kwijning, vol smachting naar ••• naar

656

lSKANDER

Persepolis! Persepolis, dat zij beminde als zij geen harer paleizen beminde .•• Persepolis, waarheen hij beloofd had haar te voeren, haar
voorspiegelende zijne verzoening met Dareios, een band van broederschap tusschen hen beiden ••• zijne liefde stil verzwegen, diep verborgen in het innigste zijner ziel. Hij herinnerde zich, Alexandros!
Het paleis, dat zij het meest bemind had, Stateira, de zoete - niet het
kind-vrouwtje, dat zijne Koningin nu was, maar hare stil aangebedene,
zoetere, dierbaardere moeder - was niet dat van Suza, niet dat van
Pasargadai: het was het tooverpaleis van Persepolis, het was dit peripaleis, in vlammen nu opgaand tusschen de steeds fontein-spuitende
waterwer ken, tegen dien verwalmden achtergrond der donkere
bergen, onder het lage firmament van smook.
Een wanhoop kwam over hem. Zijn vuisten gebald, zijne oogen
puilend, liep hij toe op Thais, die tusschen de officieren en vrouwen
in het geroes en geraas had pogen te luisteren. Zij had niet begrepen:
zij deinsde terug, bang, dat hij haar zoude worgen .•• Maar geheel zijne
koninklijkheid richtte zich op; der lichtekooi gril had hij tot eigen
wil gemaakt: verloochenen kon hij haar niet. Den kreet, die hem naar
de lippen zwol om te bevelen, dat het vuur werd gebluscht, bedwong
hij, toen hij met een blik overzag, dat hij de onmogelijkheid bevelen
zoû. Het was over de geheele paleis-esplanade een oplaaiende, laaiende rood gele vlammenzee, waarin nauwlijks de rillende lijnen
der zuilen, daken, statie-trappen zich meer duidden. Overheerscht
door het vuur en zijn noodlot voelde Alexandros zich klein en het was
juist in deze tragische oogenblikken, dat hij het grootst was en de
immense kracht had zijn zinkende ziel hoog te richten. Want over zijn
ontnuchterd wezen ontspande, hoe smartelijk ook, de van zijn wederbewustzijn getuigende glimlach en hoog zeide hij:
- Wij hebben, Vrienden, Hellas gewroken .•• met den brand van
een paleis. Wij wreken ons zoo als onze wellust het wilde en de wijn:
wij wreken ons met vrouwen als vrouwen zich wreken. Het is een
schoon feest van wraak; het is een overschoon schouwspel, het
laaiende vuur, tegen de donkere bergen. Laten wij ons morgen verder
wreken, 0 Vrienden, als mánnen!
Zijn beheerschte blik overbreidde hoog geheel de dichte schaar,
terwijl in hem de wanhoop als met snavelen van gieren wroette en
vrat. Maar hij had zich een oogenblik weêr gevonden hoe hemelhoog
ook de vlammen laaiden, weêrglanzende haren rosgelen afgloor over
ontnuchtering na ontnuchtering.
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XIII
Zonder dat wie ook het wist, zelfs Hefaistion niet, zelfs Bagoas niet,
had hij de reis naar Suza volbracht met slechts twee zijner vertrouwdste wachten. Hevig ontroerde Sisygambis toen een eunuch in diepst
geheim haar kondde, dat de Koning Alexandros toegang tot haar verzocht, zonder getuigen. Zij ontving hem, trillende van aandoening,
de handen gestrekt.
- Mijn zoon! fluisterde zij. Droom ik? Wat is er? Zijt gij hier? Voel
ik uw dierbaar hoofd in de omhelzing mijner bevende armen? Wat is
er gebeurd, dat gij gekomen zijt, gekomen in diepst geheim naar Suza
terug?
Hij dwong haar zacht zich te zetten op haar divanzetel en knielde
toen voor haar.
- Neen! schrikte zij. Kniel niet, mijn Koningl Uwe Moeder is uwe
slavin •••
- Laat mij, zeide hij met die stem, die zij wist, dat beval, trots al
hare zachtheid. Laat mij knielen en voor u boete doen, Moeder. En u
uwe vergeving afsmeeken.
- De mijne? Vergeving voor welke misdaad aan mij zoû ik u te
schenken hebben, ik, die slechts door uw genade leef en den mij welwillenden ademtocht van uw woord, dat mij leven, eer, hulde toestond •••?
- Laat het mij zeggen, zoo, geknield aan uw voeten. Laat het mij
zeggen, mijn hoofd in uw handen en in uw schoot.
Er was nauwlij ks hoogmoed in haar toen de overwinnaar van Azië
zijn hoofd legde in. hare handen, in haar schoot. Er was meer een
grenzenlooze liefde, zoo als haar nimmer in haar leven ontroerd had.
Hare zinnen waren dood; hare hoogmoed en heersch%ucht - om hare
gevangenschap, trots al zijn erbarmen, toch wreed - gebroken maar
voor alles wat zij verloren had, had zij gewonnen die grenzenlooze
liefde voor dezen jongen, sterken heerscher, in wien zij gevoelde ook
zijne groote liefde voor haar, in wie hij een moeder, die hij gemist had,
in zijn eigene, had gevonden. Hare handen streelden zijn korte haar en
om zijn kort gebaarde wangen en hare stem, omdat zij begreep, dat zij
troosten moest, vond woord en toon om hem te beduiden, dat hij niet
aarzelen moest, dat hij spreken moest, het haar zeggen, wat hem zoo
%Waar woog op het hart. En zij nam zich dadelij k voor te vergeven,
wat het ook ware, waarvoor hij vergiffenis smeeken kwam, goden, al
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was het Dareios' dood, dien hij haar melden kwam!? Dareios: zij
dacht even aan haar verren, rampzaligen zoon •••
- Het is niet dàt, zeide hij, steeds in zijne houding van boeteling.
Dareios is steeds in Ekbátana en ik weet niet van hem af.
Helaas, zoo hij niet latere tijding had van Dareios, dan wist zij het,
dat Daroios verzoening afwees, dat hij zijne, hem getrouwe, satrapen
bevolen had de nieuwe legers samen te stellen! Maar zij zeide het
niet en steeds vindende hare streelwoorden en liefkoozenden stemklank, noodde zij Alexandros zich te ver klaren.
- Ik kom uit Persepolis, zeide hij. Niemand kan u nog hebben gemeld wat gebeurd is •.•
En hij zeide het haar. Hij beschuldigde zichzelven. Onder de bedwelming der wijnen had hij toe gegeven aan een veile vrouw om voldoening te zoeken in lage wraak •.•
Zij ontzette hevig. Het was de beminde, wonderschoone toover- en
peri-stad, wier lot hij haar melden kwam.
- Stateira, in Sidon, smachtte er heen, zeide hij dof en meende de
doode.
Zij ~eeg, kreunde van smart; hare handen, eén oogenblik,lagen,
verslapt de liefkoozing, om zijne slapen gebogen.
Hij gevoelde hare smart en ontzetting. Hij verdedigde zich nu
met vastere stem.
- Moeder, gij waart niet daar. Dareios' dochteren, mijne kleine
Koningin en Hefaistions vrouwke, zij waren niet daar. Hebben wij
ooit gruwel bedreven als gij daar waart? Wij waren soldaten, de
oorlog blaakte, de slachting woedde over het slagveld. Het kon niet
anders. Zeker, wij doodden wellicht velen, die lief u waren. Maar
eenmaal de slag gestreden, bedreven wij gruwel? Bedreef ik gruwel
in Sidon? Tyros ... het moest getuchtigd worden: het was gestrengheid;
geen gruwel, Moeder. Bedreef ik gruwel in Babylon? Hier in Suza?
Maar gij waart steeds daar en de prinsessen waren daar. Gij weefdet
om ons, trots den oorlog, de teedere atmosfeer, die der redelijkheid,
die der hoogheid, grootheid, voornaamheid, die van het goddelijke
erbarmen. Gij waart niet daar.
- 0, waren wij daar gewezen! snikte zij bijna radeloos.
Toen, plotseling, herwon zij zich. Zij voelde hem beven in hare
hem nu klampende handen.
- Mijn kind! zeide zij teederst. Mijn Zoon en mijn Koning, hoe
schat ik het hoog, dat gij het mij zelve konden komt! Nu kan ik sterk

ISKANDER

659

zijn in ons verlies! Wat is het? Een paleis verbrand: is het meer?
Zij glimlachte hem toe in zijn opkijkend gelaat.
- Is het niet meer? vroeg hij.
- Is het dan meer? glimlachte zij. Had het niet moeten zijn?
- Weemoediger klonk even haar stem. - Was het dan niet uw
koninklij ke wil, dat het geschiedde, al spreekt ge ook, te gewetensvol,
van een vrouw, die het u ried te doen? Wer ktuig was zij der grroote
goden: het heeft zoo moeten zijn! Voorspeld was het zeker, al werd
mij nooit de voorspelling gekond, dat de allerschoonste der Perzische
hoofdsteden vergaan zoû in vuur en vlammen! Zoo ik er rouw om zal
dragen, draag ik niet rouw om meer? Mag ik dit tellen, de vernietiging
van enkele troon- en statiezalen? Richt u, Koning: wat gij doet is
koninklijk goed, dit weet ik in mijn hoofd en hart!
Zij dwong hem omhoog. In zijne vragende oogen glansde haar
glimlach bijna met een jongen glans.
- Vergiffenis vraagt gij, ging zij voort; 0, mijn Zoon, uw moeder
en uw slavin? Omdat gij in één onzer paleizen, om uw wil, uw gril,
uw wellust dan, uw heerlij kheid en genot, de fakkel staakt? Moet
ik u vergiffenis schenken, ik, die u slechts op mijn knieën dankbaar
kan aanbidden voor á1 wat gij mij liet en schonkt?
Van den divan getreden, wilde zij knielen. Hij verhlnderde het
en ving haar in zijn armen eerbiedig. Zij omhelsde hem aan haar hart.
- En gij kwaamt in diepst geheim hierom tot mij? vroeg zij,
bijna fluisterend, blijde, toen hij naast haar gezeten was.
- Om niet anders. 0, zeg mij: zondt gij nieuwe boodschappers
naar Dareios?
Toen zeide zij het. Dat Dareios verzoening weigerde. Dat hij
uit zijne Noordelijke satrapieën de nieuwe legers verzamelde.
- Weêr de strijd! Weêr de strijd!! klaagde zij nu. O,ik zag u weêr,
onverwachts! Wanneer zie ik u weêr, zijt ge weder gegaan?! 0 ik
zegen de vreeslij ke nacht van Persepolis, dat zij mij schonk deze
gunst en zaligheid u weder te zien, dit uur, mijn Zoon!!
Er gloeide, hoe moederlij k ook, de hartstocht door in hare stem.

XIV
Door poort na poort, door de zeven poorten in de zeven muren
van Ekbátana, verliet Dareios met zijne ruiters de stad, waar hij maanden
vertoefd had. Nauwlijks wist hij waarheen hij vluchtte. Wás het
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vluchten? Hij wist het niet; het was wellicht juist strijd den vijand
leveren ... Hij had naar Baktrië willen wij ken maar velen, hem getrouw
gebleven, hadden die richting hem verklaringloos afgeraden ..• Toch,
naar de Kaspische poorten had hij zijne vrouwen gezonden, den
rijksschat ook, de dertigduizend talenten gouds, die hem restten.
Alexandros was, hadden de ver kenners gemeld, vijftienhonderd
stadiën slechts van Ekbàtana verwijderd en vorderde snel. Zeven
muren, om de stad, schuin en hooger steeds de eene dan de andere:
in een zevenvoudigen koker scheen nu de stad teliggen,toenDareios,
de laatste poort uitgereden, omkeek; de toren van Mithra, vierkant,
rees boven de hoogste muur uit •.• Zeven muren! De stad had zich
kunnen versterken •... Zoû hij zich belegeren laten? Neen,danliever
de vrije vlakten, de wijde horizonnen, de immensiteit der Medische
kimmen: in het blauwe waas van volzomer deinden en golfden zij weg
aan alle zijden met de vervagende, lage, verre lijnen der bergen.
Achter hem, rijdende snel hij, de blikken nu starende voor zich,
volgde de zeven poorten uit, poort na poort, en de toch breede
binnenpoortsche wegen dwars door, zijne ruiterij: drieduizend
en nog driehonderd Baktriërs: gebronsde, reuzige ruiters, bont
beschilderd hunne lederen kurassen rond hunne breede lijven,
gewapend met speren en zwaarden en bogen; Bessos, satraap van
Baktriana, voerde hen aan in moeilij k te verstane keelklank. Dareios t
dertigduizend man voetvolk had reeds het veld gewonnen en met
hem waren dan nog vierduizend Grieken, hem trouw gebleven
van den beginne, nu aangevoerd door allertrouwsten Patroon.
Naast Dareios reed Artabazos, zeer bejaard reeds de opperveldheer
en Achaimenide - vader van vele zonen en Barsina, Memnons
weeûw -; somber staarde ook hij voor zich uit bij den snellen rit, of
zijne oude oogen de sombere toekomst in staarden, die hem scheen
aan te donkeren uit de zonlichte zomer kimmen. Toen Dareios wie
hem van zijne veldheeren restte, verzameld om zich in Ekbátana had
en hen geprezen had om hun trouw, hen niet verhelend - wat al te
goed zijzelve slechts wisten - dat hunne laatste poging het rij k te
herwinnen een ontzaglij ke, algeheele overwinning zoude zijn of de
dood van hun vorst, had de oude Artabazos uitgeroepen, vervoerd:
- Zoo dossen wij ons in onze rijkste rustingen, zoo nemen wij onze
schitterendste wapenen ter hand en volgen wij onzen Koning, in
overwinning of in dood!
Nu, rijdende snel naast elkander, zwegen zij, starende beider oogen

ISKANDER

661

recht voor zich uit. Dachten zij beiden éWl Alexandros den Macedoniër,
den Overweldiger... Die Dareios' dochter, eenmaal hem om de
vrede aangeboden, gehuwd had ... Om wien zich Barsina, Artabazos'
dochter, gedood had, na hem. te hebben gebaard een zoon! En het was
hun, Koning en opperbevelhebber, of alles werd anders dan zij ooit
het zich hadden gedacht en het werd hun of zij het Noodlot toe reden
met hun starende blikken en steeds aanzettend de snelle rossen ...
Nauwlijks gevoelde Dareios zich veilig. Hij wist - hij gevoelde reeds
lang - dat het troebelde in vele hoofden zijner hem nog omringende
satrapen en officieren; hij wist, dat zijn koninklijk gezag werd ondermijnd naar mate taande zijn koninklijke macht ... Er waren er die
gewild hadden, dat hij zijner moeder boodschappers had verhoord en
zich bereid had verklaard tot verzoening met den Macedoniër: er was
telkens in hem geweest de moede inzinking zich te laten gaan, vlottende als een wrak, tot die begeerde verzoening en dan weder de hem
oprichtende trots te blijven vluchten, neen, te blijven strijden, tot het
noodlottig einde ... En er waren er om Bessos, en diens vriend Nabarzanes den Pers, die wilden, dat hij aistand deed van zijn kroon en die
in handen van Bessos gaf! De telkens weêr zich openbarende samenzwering had hij telkens moeten fnuiken door terechtstelling en
machtsvertoon: de kracht had hem ontbroken. Hij had niet aan Bessos' verraad willen gelooven, rampzalig zich vast klampend aan de
idee niet een zijner grootste satrapen door kuiperij te kunnen verliezen. Nu reed Bessos achter Dareios aan het hoofd der Baktrische ruiterij en Nabarzanes reed naast hem.Wat borg de Baktriër in zijn donkeren kop, met de onweêrachtige oogen ...?
Zij reden door, zij reden door, het wazig lichte Oosten te moet.
Halte werd gehouden en rust, maal werd bereid en genuttigd en toen
reden zij door, reden zij door, steeds het Oosten, waarover de asschen
der schemering zonken, te moet. Kamp werd opgeslagen. Er was geen
rumoer, er was alleen een bijna zwijgende, vreemde, wachtende atmosfeer om de tenten of wat besloten was, nog slechts wachtte op de
ure. In de koningstent was DareiQg met Artabazos alleen.
De Koning hijgde naar adem of hem beklemde de nauwte tusschen
de tentezeilen. Hij drukte met de handen de borst.
- Wat doen zij? vroeg hij, plotseling zeer angstig. Wat willen zij?
Artabazos spiedde uit langs een kier der deurtapijten.
- Het is rustig, zeide hij. De wachten staan rustig, voet bij
speer.
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De nacht viel maar Dareios sliep niet; hij luisterde uit, die geheele
zwoele zomernacht ...
In het kamp zelve dreef om de broeiende ontroering, die allen hield
uit den slaap. Zij wisten, uit blikken van achterdocht, uit nauw overluisterde fluistering, uit, eén blik, uit eén woord, vQOr wien diè waren
of deze ••• Trouw aan Dareios of ontrouw••• Zij scheidden zich van elkander af zonder dat het nog tot twist of oneenigheid kwam ... De
Grieken scheidden zich af, trouw steeds zij aan Dareios, uit zelftroost,
dat zij eenmaal ontrouw waren geweest het eigene vaderland: Patroon
beval hen gewapend te blijven en klaar op het eerste signaal. De Baktrische ruiters bleven van de Perzen verwijderd, mengden zich niet:
hun ruwe lach weêrklonk soms onheilSpellend tusschen het hoevestampen hunner paarden, die zij ontzaälden, maar Bessos en Nabarzanes gingen tusschen de Perzen rond. Openlijk nu rieden zij den
Perzen Dareios te verlaten, een anderen Koning te kiezen - Bessos,
meende Nabarzanes - en in Baktriana den zetel te stichten van het
nieuwe Perzische koninkrijk: het was rijk aan goud en aan koren, het
was een door de goden gezegend land! Van Baktriana uit zouden zij
Alexandros wederstaan en overwinnen. Maar de Perzen zeiden, dat
het schande zoû zijn Dareios te verlaten: zij weigerden en somberden
in de nacht treurig bij elkander, zonder te slapen. Onverwachts verscheen tusschen hen Artabazos en moedigde hen aan krachtig te blijven, aan een gesloten. Nu was het leger verdeeld in twee groote partijen en Artabazos werd het bewust zich: het was te laat Bessos in
boeien te slaan of kruizigen te doen: gevaarlijk zoû zijn zulk een daad.
Maar wat de Perzen aanging, hadden zij zich verrekend, Bessos en
Nabarzanes. Zeer had hen ontmoedigd, dat zij met hunne beloften de
Perzen niet hadden gewonnen. Bij Bessos' tent zaten zij beiden tusschen het kamp der nu schijnbaar slapende Baktriërs. Nabarzanes
fluisterde naar Bessos' donkere kop toe:
- Ik heb het u wel gezegd, 0 groote vriend. Dareios leeft steeds:
zoo lang de Koning onder ons, Perzen, leeft, is heilig zijn majesteit.
Wie durft hem verraden en afvalleh! Gij zijt een Baktriër: gij rekendet niet met ons Perziesch gevoel. Dareios was steeds zachtzinnig:
nauwlijks laait zijn drift een enkele maal; om zijn zachtzinnigheid
minnen zij hem. Twee malen heeft hij den grooten slag verloren:
toch blijven zij hem trouw. Het wonderde mij zelfs•••
- Wat •••??
- Dat zij ons niet vermoordden •••
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- Zij twijfelen ... aan zich en Dareios.
- Maar winnen deden wij hen niet.
- Zelfs die vervloekte Grieksche huurlingen .•.
- ••• Zijn hèm trouw.
- Zoo zij slechts hooren wilden, Perzen en Grieken! Baktrië, mijn
land, het is rij k in jonge mannen, in goud, in vee, in koren! Het is in
omvang een derde van het Aziatische rijk! Zoo zij slechts hooren
wilden! Vrees ik voor Alexandros? Uit Baktrië komt tot mij alles dat
ik behoef om hem te overwinnen!
- Wachten wij af•.•
Bessos stond, als bogen gespannen de zenuwen, op.
- Ik ben moê van wachten en wikken •..Wat beveelt op dit oogenblik Dareios? Wat raadt hem Artabazos? Wát brengt mij het uur, dat
nadert? Ik zelve, wanneer besluit ik?! Heb ik alles al verloren .•• door
besluiteloosheid?!
Hij liep de rijen der, in opene lucht schijnbaar slapende, Baktriërs
langs.
- Slaapt gij? vroeg hij, zich bukkende, fluisterend.
- Neen, Heer, fluisterden de,in hunne mantels gewikkelde,ruiters.
De paarden slapen, wij niet.
- Waakt gij? Zijt gij aanstonds bereid, als ik blazen laat •••?
- Wij waken, Heer ..•
Nabarzanes naderde.
- Zenden wij liever onverwijld boodschapper naar Alexandros,
ried hij. Het is nog tijd.
- Het zij zoo, besliste Bessos' donkere stem. Hier, gij •••
De officier, dien hij wenkte, rees.
- Heer •..?
- Ga naar Alexandros •.• Zeg hem •.• zèg hem, dat de Koning leeft •••
en in onze handen is. Dat ik bereid ben •.•• hem over te leveren in
Alexandros' handen ••• ik, Bessos, satraap van Baktriana.
- Ik ga, Heer •••
- Zoo zal het goed zijn, Heer, fluisterde tot Bessos Nabarzanes.
Weigert Alexandros, dan ••.
- Dan dooden wij ••• Dareios!
- Er blijft ons niet anders over. Middelerwijl... veinzen wij •••
- Berouw?
- Wat anders? De dag breekt aan •••
De vroege dag brak aan. In ontevredenheid, om de niet tot rust be-
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nutte nacht, ontzenuwd door de nuttelooze wachting op uitbarstingvan-oproer, stonden de Baktrische ruiters gemelijk op, rekten zich,
wapenden zich verdrietelijk en langzaam tusschen het ophinniken
en hoevestampen der paarden, wie zij de zadels oplegden. Schelle
trompet kondigde den opperbevelhebber, Artabazos, die met zijn staf
tot inspectie der kampen aanreed. Van het Perzische kamp reed hij
door dat der Grieksche huurlingen naar het Baktrische kamp toe. De
ruiters stegen op en schaarden zich in front.
Ook Bessos en Nabarzanes waren opgestegen. De midzomerzon,
aan de kim, brak door den parelen ochtendnevel, stralende. Artabazos reed Bessos toe. Hunne oogen blikten veel zeggend in elkander.
- De Koning trekt verder op, binnen een uur, kondde Artabazos
den satraap.
Er was een vraag in zijn kondschap. Bessos antwoordde, nederig:
- Wij zijn bereid den Koning der Koningen te volgen.
- In trouw?
- In trouw, antwoordde Bessos.
Nabarzanes en de officieren herhaalden:
- In trouw!
Ruig en gemelijk brulde uit de monden der ruwe Baktriërs:
- In trouw!! In trouw!!
Artabazos priemde zijn blikken in Bessos' oogen.
- Alvorens te vertrekken, sprak de satraap en dempte zijn blik;
vraag ik toelating tot 's Konings tent, tot aanbidding zijner majesteit.
- Zoo vergezel mij, zeide Artabazos, meenende te mogen gelooven.
Bessos, Nabarzanes, eenige Baktrische officieren voegden zich bij
Artabazos' stoet. Zij reden de kampen door, zwijgende, naar de koninklijke tent. De strijdwagen des Konings, met het Nizaische tweespan, wachtte.
Artabazos geleidde Bessos en de Baktriërs de tent binnen. Dareios
tusschen zijne grootofficieren, in wapenrusting, stond daar. Zwijgend,
hoog,bleek, zag hij Artabazos de verraders, berouwvol naar het scheen,
nader nooden met een enkel gebaar, zonder woord.
Bessos viel neêr op de knieën, in de ceremonieele houding der
hoofsche aanbidding. Nabarzanes en de anderen volgden zijn voorbeeld. De handen hief Bessos en dof zeide hij:
- Genade, grootste Koning, genade! Wij waren verdwaasd om ons
ongeluk! Ahura-Mazda verlichtte ons brein deze nacht! Geloof niet
lles wat gij vernaamt!
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Dareios, ontroerd, trad. nader.
- Wat zal ik nièt gelooven? drong hij, fronsend.
- Verraders zijn wij niet! bezwoer de donkere Baktrische stem.
Zoo wij eén oogenblik dachten te smeeken tijdelijk het heilig gezag in
andere handen te stellen, tot verjaagd was de snoodaard Alexandros,
buiten Azië, buiten heilig Azië, vergeef ons! Wij dwaalden in verdwazing onzer kranke breinen, verziekt door het ongeluk! Koning, wij
aanbidden u en kussen het stof, waarover gij treedt!
- Vergeef ons, Koning, vergeef ons! smeekten Nabarzanes en de
Baktriërs.
Zij snikten. Bessos snikte. Dareios, hevig ontroerd, voelde in zijne
oogen wellen de tranen.
- Wat wildet gij zonder mij en mijn Perzen? vroeg hij berispend.
Zelfs mijn Grieksche huurlingen zijn mij trouw! Wat kan ik zonder
mijn Baktriërs maar wat kunt gij zonder mij! Zoo Alexandros door
drong tot bij Ekbátana, zult gij hem weêrhouden Baktriana binnen te
vaUen?? Denkt na, denkt na, goddeloozen, die gij waart!
- Genade, Koning, genade! snikte Bessos.
Alle anderen, geknield, de hoofden hangende, snikten over hun
gebaar van aanbidding.
Dareios naderde dichter. Hij strekte de handen tot Bessos.
- Ik ben onwaardig, Heer .•• streefde Bessos tegen.
Dareios hief Bessos op. Hij opende de armen en omhelsde hem.
- Ik vergeef u, zeide Dareios. Verraad mij niet meer. Noch in uw
hart, noch met uw mond. Gij waart verdwaald en verdwaasd. Gij
kwaamt tot rede terug. Ik vergeef u.
Hij kuste Bessos op beide wangen.
- Kus mij,gebood hij. Dat vrede heersche tusschen uw Koningen u.
Bessos kuste Dareios op beide wangen.
Nabarzanes en de Baktriërs verdrongen zich knielende om Dareios:
zij kusten hem mantelzoom en schoenriem.
- Gaan wij, beval de Koning. Winnen wij de opene vlakte. Zoo wij
wijken, is het uit lafheid niet maar om gunstiger terrein te winnen.
Onze legers groeien dagelijks aan te gelijk met onze hoop, dat wij
Alexandros in dezen derden slag, die zich voor bereidt, zullen slaan,
zullen verplètteren.
Hij trad naar buiten. De zon omstraalde hem door nevelen in een
zwakken schijn, die glinsterde over de gulden plakkaten zijns pantsers. Hij besteeg de strijd kar.
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De bazuinen schetterden fel, weêrechoënd tegen de heuvelen. Ruiterij en voetvolk kwamen in dadelijk snelle beweging; snel daverde
het koninklijk gespan voort in het dadelijk hevig op stuivelende stof;
de drom der grootofficieren met Artabazos, met Bessos, omringde in
dichten drang de telkens uitschitterende kar.

xv
- Wapent u! had Patroon zijn Grieken bevolen.
De Grieksche huurlingen hadden de gewoonte ongewapend te
rijden en te marcheeren en hunne zware wapenen bij de bagage te laten:
zoo behielden zij voor den strijd hunne frischheid. Nu, gewapend,
volgden zijne ruiters Patroon, die ter zijde vooruit drong. Waarschuwen wilde den Koning hij. En hij poogde de koninklijke kar te naderen; Artabazos, met de grootofficieren, reed vooruit; Bessos achter,
met vele Baktriërs, als bewaakte hij den Koning, maar als een gevangene, zag telkens nijdig somberend naar Patroon, dien hij niet vertrouwde. Bessos' donkere, Baktrische kop met de onweêrsoogen
wendde zich telkens om ... Telkens aarzelde Patroon den Koning te
roepen... dit had hij van noode niet... Grieksch kende goed de
Koning maar Patroon weifelde of zijn roep genadig ontvangen zoû
worden: hij heugde zich hoe plotseling hevig en driftig de Koning kon
worden ... Nu lette Dareios zelve op den hem telkens nabij dringenden
Patroon en hij beval zijn eunuch Bubakes,die vlak naast zijn kar reed,
Patroon te vragen of hij den Koning wenschte te spreken.
- Ja! riep Patroon. Vlakbij! Vlakbij!
Dareios beval hem te naderen; hij reed nu in Bubakes' plaats naast
de kar en helde schuin over naar 's Konings oor.
- Koning! fluisterde hij. Wij waren eenmaal vijftigduizend!
- Vijftigduizend trouwe Grieken waart gij! be-aamde Dareios.
- Wij zijn nu slechts enkele duizenden!
- Maar trouw steeds, hoop ik!
- Wij deelden drie jaren reeds alle uw kansen Koning! In uwongeluk waren wij u niet anders gezind dan in uw glorie! Welke landsstreek u ook ten laatste behouden blijve, wij kiezen dien als vaderland! Verknocht waren wij u in voorspoed, verknocht blijven wij u in
tegenspoed! Daarom, 0 Koning, waag ik u te smeeken: duld, dat wij,
Grieken, al zijn wij vreemdelingen, uwe bewakeren zijn! Beveel
voortaan uw tent op te slaan midden in ons kamp! Griekenland is ver-
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loren voor ons; Baktriana ligt niet voor ons open: geen andere hoop
hebben wij dan in uI De goden geven, dat gij nog in ánderen dan
ons vertrouwen moogt stellen ...
- ... Wat zegt Patroon den Koning? vroeg Bessos, in den stadigen
stofwolk, een Grieksch verstaanden Baktrischen ruiter.
- Voor zoo ver ik verstaan kon tusschen het geratel der wielen,
waarschuwde Patroon Dareios, zeide de Baktt'iër.
Maar de Koning had Patroon gevraagd:
- Waarom spreekt gij zoo, Patroon?
Toen keekPatroon om. In het zon doorschichte stof doemde steeds
Bessos' donkere kop boven den schichtig blikkenden kop van zijn ros
en zijne oogen schichtten als onweêrslichten. Maar buiten gehoor was
Bessos.
Patroon fluisterde aan Dareios' oor:
- Bessos en Nabarzanes zweren tegen u samen, 0 Vorst!
Het was of de wagenmenner, neef des Konings, gehoord had: hij
hief de zweep en het tweespan schoot sneller vooruit: de dichte stof
warrelde tot on:z:ichtbaar-makens toe van den wagen.
- Binnen een uur, ging Patroon voort; zal uw lot en uw leven
worden belaagd. Deze dag zal de laatste zijn of voor 11 ••• of voor die
vadermoordenaars, 0 Vorst!
Waren dit niet allen, die hun vorst zouden vermoorden? Het was of
in Dareios alles verzonk. Of een wijde leêgte zich uit breidde in hem
en om hem, een wanhopig makende leêgte, in de stofwolk, die hem
verzwolg. Zijne handen krampten om hem, in het ijle, als van een, die
verdronk; zijne oogen sloten zich. Hij wist het nu, meer door eindelijke ingeving dan door Patroons woorden: het was voor hem gedaan.
Eenmaal had hij Ochos onttroond, nu zoû die Baktriër hem onttrO0nen ••• Als een rit des doods was dit daveren en draven langs den Medischen heirweg. Maar zich stellen in bewaking dier trouwe Grieken?
Vierduizend slechts waren zij over: wat zoo zijne Perzen aarzelen
zouden tegenover die dertigduizenden Baktriërs? En zij zouden aarzelen: dit wist hij! Omdat hij was de rampzalige Koning des Ongeluks, die het Noodlot noodig dacht te verpletteren.
Zelven scheen hem zijn eigen stem vreemd kalm in de ooren te
klinken toen hij zeide:
- Patroon, overtuigd ben ik van uw trouwen van die der uwen.
Maar zoo de mijnen mij ontrouw zijn, is het mij niet waard meer te
leven. Verlaten wie de mijnen zijn en over wie ik heersch, kan ik niet.
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Te lang leefde ik reeds zoo zij denken mij weldra ontrouw te zijn •••
- Koning! Koning!! schreeuwde Patroon in wanhoop.
Hij vrat het stof: zijn snik van radeloosheid verstikte in het stof; als
verlamd geslagen liet hij de teugels vallen, bleef hij achter ••• Tegen den
avond werd halt geblazen. Gunstige vlakte meende Artabazos bereikt te hebben om het kamp op te slaan, tevens om Alexandros af te
wachten, zoo de Macedoniërs de Perzen achtervolgden.
Die nacht was van zwoelte zwaar. De rook der vuren, om het maal
ontbrand, dreef laag en breidde zich als nevel uit boven de tenten.
Nauwlijks, moeitevol, glom een enkele ster. Van verre kwam de wind
en was als het huilen van een verre hyena, die nog niet naderen dorst •••
Telkens scheen dat geluid daar te zwellen maar bleef dan weêr achter
en hield zich in, tusschen de vaagheid der verre, nachtelijke heuvelen.
Dareios was gegaan in zijn tent, haastiglijk opgeslagen. Toen Artabazos, vol strategiesch bedenken, hem naderde, blikte hij hem vreemd
in de oogen bij het flakkerende licht der lampen. Hij antwoordde niet
op wat Artabazos zeide. Grijnzen zag hij in de flakkering de leeuwen
op de Babylonische wandtapijten: zij duizelden als dieren in een
nachtmerrie krankzinnig om hem rond. Toen Bessos ontvangst vroeg,
liet hij hem binnen. Eén oogenblik verlangde hij naar Patroon •.•
Maar de gedachte, dat Bessos dertigduizend Baktriërs aanvoerde, dat
zijne eigene Perzen mismoedig en bitter waren en dat Patroon slechts
vierduizend Grieken onder zich had, deed hem alle verlangen aanvoelen als warrelende riethalmen, waaraan hij zich klampte te midden
van een draaikolk ••• Hij was verbaasd, dat Bessos hem naderde met
hoofschen eerbied ••• Waarom gebeurde het nog niet ••.? Hij wist niet,
dat Bessos wachtte den boodschapper met Alexandros' antwoord •••
En als in een droom hoorde hij Bessos zeggen:
- Koning ••• goed deedt gij zeker Patroon niet te verhooren ••• Zoudt
gij hèm meer vertrouwen dan mij? Grieken meer dan uw eigene onderdanen? Wie weet of Patroon •••niet wacht den boodschapper...dien
hij naar Alexandros zond ••• met het aanbod u ••• levend ... in Alexandros' handen te leveren •••?
De Koning, bleek, aarzelde te begrijpen. Hij zeide slechts met
hoogmoedige lippen:
- Alexandros' rechtvaardigheid is mij bekend. Nooit zoû hij dergelijke laaghartigheid tot de zijne maken ...
Zij zagen elkander koud in de oogen. Bessos, na eerbiedgebaar,
trok zich terug.
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- Artabazos, zeide Dareios, zich wendende.
De oude opperbevelhebber, plotseling, scheen te doorgronden.
Achter, in de schemering der tent, had hij gehoord. En van ontzetting
was hij plotseling een stokoude man.
- Koning!!! ••• trilde zijn stem.
- Zeg mij, Artabazos, vroeg Dareios' blanke stem. Bleven mijn
Perzen gewapend?
- Zij schenen moê, zeide de veldheer. Naar gewoonte ontdeden zij
zich van hunne wapenen en gaven die in het arsenaal.
- De Baktriërs •••?
- Zij bleven gewapend, slechts ten deele ontgespt, naar hunne gewoonte dezer laatste nachten.
- Zoo is het gedaan,zeide Dareios. Of Alexandros ••• nièt Patroons •••
maar••. Bessos' aanbod aanneemt .•• of•.• niet. Zoo is het gedaan ... voor
nu).

- Aanstonds zal ik den Perzen bevelen zich te wapenen! riep bevende Artabazos.
Dareios hield hem tegen.
- Het is te vergeefs, zeide hij.
- Heer! riep Artabazos. Stel ti onder bescherming der Grieken!
De Perzen zullen in het Grieksche kamp u volgen!
- Zij zullen het niet, zeide Dareios. Het is te vergeefs. Ga, Artabazos •••
Hij omhelsde den ouden veldheer vast in zijn armen en kuste hem,
wetende, dat hij hem niet meer zoû zien.
- Heer! riep Artabazos. Ik zal doen wát ik kan. Onze Perzische
troepen bewegen •••
Hij stortte de tent uit. Dareios bleef alleen. De lampen brandden
slecht. De groote tent was vol duisternis: uit de schaduwen grijnsden
de Babylonische tapijtgedrochten. Op en neêr. op en neêr, liep Dareios met wijde stappen, niet wetende wat... Hij dacht aan doode
Stateira, aan zijne dochters, aan zijne moeder; zijne dochters de vrouwen der Macedoniërs, zijne moeder aanbiddende den Macedoniër;
zijn zoon, zijn kleine prins •••! In deze jaren had hij hen niet meer
gezien, drie jaren waren met de Macedoniërs zij ••. Zijn broeder
OJtathres was met hen ..• Vele anderen ••• Allen .•• Hij gevoelde zich
geheel alleen, hij, de Koning der Koningen ••. De wind huilde aan hoor! - als een reusachtig roofdier, ver, dat nog aarzelde: de tapijten
bewogen als met rillingen.
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Plotseling kreunde hij met een luiden kreet van niet meer te bedwingene rampzaligheid. Hij bedekte ûch het hoofd in ûjn mantel,
stortte over den grond en bleef zoo ••.
Zoo, in rouw of grootste smart, weten de Perzen vaak te sterven. Na
dagen lange, beweginglooze verstarring en hongerwee, na dagen lang •••
Hij rees op en lachte. Zag naar ûjn zwaard ••• Zichze1ven te doorsteken? Geheel zijn hoogmoed plots richtte ûch. Als allen hem verlieten,
zoû hij alleen met ûch samen blijven. Niet zoû hij ûchze1ven dooden.
Zij zouden het hem doen, moeten doen.
Doelloos zag hij om zich, zoekende hij wist niet wat. Hij beurde de
deurtapijten, zag uit. Ginds, in de nacht, breidden de tenten, doodsachtig, spoke-achtig, stu in den wind, die heftiger huilde, aan te blaffen scheen tegen te tentezeilen, die klakkerden.
- Wachten! riep hij. Wie daar? Wachten! Zijt gij niet daar?
De wachten hadden de koninklijke tent verlaten.
- Is daar niemand? Wachten!!
Er was niemand. Van de koninklijke lijf- en tentewacht was de
laatste speerdrager gegaan. In de duisternis waren zij als opgelost, zij
allen, die steeds rondom het pavillioen op hunne speren te waken
stonden. Officieren en speredragers; ûj waren allen gegaan.
Dareios rilde van koude. Hij liet het deurtapijt vallen. Donkerder
scheen het nog in de tent.
- Eunuchen! riep hij. Eunuchen!
Het was of hij zich hunne namen niet heugde. Tusschen de plooien
der gordijnen, achter de wandtapijten bewoog het. En nader kropen
drie, vier, vijf••• zeven oude, bevende gedaanten, als apen.
- Zijt gij daar ••• eunuchen? Bubakes, gij? Tyriotes?
- Ja, Heer ••• kreunden de oude stemmen.
Het waren de zeven eunuchen. Zij waren niet gevlucht. Hun bleef
niets over dan hun eigen trouwen te sterven met hun Koning, als het
de goden gunden.
- Eunuchen ••• Waarom branden de lampen zoo slecht •••?
Zij kreunden:
- Heer ••• de olie ontbrak ons •.•
Toen, plotseling, huilden zij allen luid op, klaagden en knielden,
dringende, rondom Dareios; als honden waren zij, die hem bandeR en
voeten likten.
- Gaat! riep hij. Gaat allen! Vlucht! Bergt uw leven!
Zij kreunden en huilden hevig en schudden van neen de hoofden.
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- Ik beveel het! Wat moet gij mij ongehoorzaam zijn dit laatste
oogenblik? Is het omdat ik u niet kan doen geeselen?
Zij schreeuwden van smart. Toen joeg hij hen weg, wees hen de
deur, waarvoor hij de tapijten hief. Omdat zij niet durfden meer tegen
streven, liepen zij, huilende en kermende, uit, de tenten, misschien
den dood te gemoet •••
In het kamp hoorden de Baktriërs hun jammeren, dat zich verspreidde in de nacht en den aanhuilenden, -huilenden wind.
- Den dood heeft Dareios zich aangedaan! riepen rondom de Baktriërs.
Er was de eerste schemer van dageraad. Bessos, Nabarzanes liepen
uit hunne tent.
- De Koning? vroegen zij omrond.
- Dareios heeft zich doorstoken! riepen de Baktriërs. De eunuchen
hebben gillende de tent verlaten •.•
Met hunne officieren en aanhangers ijlden Bessos en Nabarzanes
naar de koninklijke tent. Achter hen ontwaakte het kamp in een dadelijk hevig gedruisch en heftigste ontroering.
Bessos rukte het deurtapijt open. Of hij een spook zag, schreeuwde
hij, deinsde hij. Dareios stond voor hem: bleek, hoog, hooger als ware
hij gegroeid, in de van uitbrandende lampen doorwalmde tenteschemering.
- Grijpt hem! beval Nabarzanes.
De Baktriërs stortten binnen. In de wijde tent, geheel alleen, stond
Dareios.
- Niet ik zal mij dooden! riep hij. Doodt gij mij!
- Wij willen u levend!! riep Bessos, schuimbekkend van blijdschap.
- Kettingen! Kettingen! riep Nabarzanes.
Zij zochten kettingen. Zij vonden gouden kettingen: het waren
zadel kettingen, mantelkettingen, halskettingen; zij boeiden Dareios
met gouden kettingen. Zij sleepten hem meê, hij strompelde, viel, zij
rukten hem. Buiten, op verwarde bevelen, terwijl de Baktriërs bij
horden uit het kamp aan stormden, werd een bagage-wagen, vuil van
het doorwade slib, voor gevoerd. De Baktriërs smeten Dareios er op;
zij overdekten hem ruw met beestevellen.
- Toont hem nog niet den Perzen! riep Nabarzanes. Verbergt hem
nog voor het oog!
- Verstikt hem niet! riep Bessos.
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Maar meer beestevellen werden gestapeld over den wagen.
- Hu! Hu! zette de menner zijn paarden aan.
De paarden trokken.
- Moet ik dwars door dat vechten? riep de menner. De Grieken
vechten daar met jullie Baktriërs!
- Dwars er door! schreeuwde Bessos. In de pan zullen de Grieken
gehakt!
- Waarheen? Waarheen? riepen de Baktrische officieren, in verwarring, op hun steigerende paarden.
- Alexandros is achter ons!! schreeuwde het op in alarm.
Door het kamp in tumult, door de zich razend wanhopig verdedigende Grieken maakten de Baktrische officieren om Bessos en Nabarzanes zich en den wagen baan. Terwijl een horde aanstormende,
tuchtlooze plunderaars de tapijten aftrokken van de koninklijke tent
en er in de armen het vaatwerk uit weg droegen, stapelend de kostbare dingen op haastig voor gevoerde, smerige, wielwrakke karren ..•

XVI
Op weg naar Ekbátana hoorde Alexandros, dat Dareios Ekbátana
had verlaten. Het waren Perzische overloopers, die het hem vertelden; niet wilden zij langer geslingerd worden op de wisselvallige
fortuin van een reeds driemaal gevlucht zijnden Koning: nu kozen zij
Alexandros tot Koning! Het bericht gaf een ontroering in de dichte
rangen van het Macedonische leger: zij hadden gedacht maanden lang
Ekbátana, met hare zeven muren, te moeten belegeren: nu hoorden
zij met verbazing, in opwinding en overstelping, dat Dareios gevlucht was. Waarheen? De richting naar Baktrië uit. Plotseling zagen
de Macedoniërs het eind van den oorlog als een hel vizioen voor zich
uit: den vluchtenden Koning ingehaald, gevangen genomen ••• ! Zij
terug naar hunne haardsteden, naar Macedonië, waarheen zij smachten, smachtten als naar brood en water! Bevelen werden gegeven den
pas te versnellen. Links verglooiden in den blakenden middag de
heuvelende velden van Paraitakene: immense landschappen met hier
en daar een palmboom, een groep van twee, drie palmboomen; rechts
vergleden in een gouden blondheid de zand-glinsterende woestijnen.
Enkele kalkwitte rondten koepelden in het verschiet van den weg op
uit een brokkelende ommuring, grijzig roze tusschen de stof-overdekte zomerbladeren van drie platanen: het was Tabas, een kleine
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stad, maar vol Perzische overloopers. Zij wachtten op Alexandros; in
radeloosheid liepen zij hem te gemoet; met hen was de Babyloniër
Bagistanes, een der veldheeren van Dareios. Ter zij van den verblindend wit stoffigen weg, knielde hij met een gebaar van wanhoop voor
Alexandros, die naderde te paard.
- Koning! Koning! smeekte de Babyloniër. Erbarm u onzer!
- Waarom verliet gij uw vorst?
- Het is verloren. Het is alles verloren voor de Perzen! Babyloniër ben ik Pers toch en deze allen zijn Perzen! Dareios is met de Baktriërs en Bessos naar Baktriana!
- Zal hij er een nieuw rij k stichten?
- Wie weet het! Wie weet wat geschieden zal! Onze bezieldste
Magiërs zouden zich niet uitspreken durven!
Alexandros stond den overloopers toe het Macedonische
leger te volgen. In de stad verzamelde Alexandros de Vrienden
om zich.
- Dareios is niet ver weg, verlaten door de zijnen. Wellicht reeds
hun slachtoffer. Onze eindzege stellen wij in de overmeestering van
zijn koninklijke persoon. Wij moeten niet dralen.
Rust werd het leger niet gegund. Trouwens, de opwinding was zoo
groot, dat als een dronkenschap de Macedoniërs vervoerde. Wie moê
was, mocht na korte rust na komen. Maar wie niet moê was, werd bevolen met een pas als een durende looppas, op een draf als een durende draf voort te maken. Nauwlijks enkelen bleven te Tabas achter.
Vijfhonderd stadiën vorderde Alexandros in deze voort-ijlenden
roes: de Babyloniër, de Perzen wezen den weg. Tegen den middag
bereikten de Macedoniërs het verlaten, Baktrische kampement, waar
Bessos zich van Dareios had meester gemaakt: vele sporen nog duidden op geweld en overhaasting: een arsenaal vol vergeten wapenen:
het houten geraamte der geplunderde koningstent; de lijken der
Grieksche huurlingen, vermoord, verminkt, afgemaakt, bij stapels
liggende waar zij zich en den Koning hadden in vertwijfeling willen
verdedigen en bevrijden.
Velen der Macedoniërs konden niet verder: zij waren uitgeput. De
paarden eveneens. Voedingsmiddelen waren niet meer in het nabij
zijnde gehucht te vinden en zelve hadden de Macedoniërs er niet voor
gezorgd. Weêr gunde Alexandros wie moê was rust maar hij koos zesduizend ruiters uit en driehonderd zwaar-gewapenden, zoowel te
paard strijdende als te voet. Zij zouden hem volgen, riepen zij uit, in
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vervoering om zijne eigen vervoering. En zij gingen op weg, met de
Vrienden.
Intusschen stroomden van alle kanten de Perzische overloopers toe.
Zij jammerden om hun lot en dat van Dareios; langs den weg vielen
zij in het stof en smeekten genade en op genomen te worden onder de
Macedonische troepen. Er waren bij Orsillos en Mithrahenes, Perzen
van hoogen rang en zij zeiden, dat slechts vijfhonderd stadiën verder
de Baktriërs met den mishandelden Koning vluchtten in wanorde en
tuchteloosheid. Verder-op draafde met zijne troepen Brokubelos,
zoon van Mazaios, Alexandros te moet: hij wuifde een witten doek,
steeg af, knielde neêr, bood in het stof onderwerping aan. Tweehonderd stadiën nauwlijks slechts was Bessos verwijderd, zeide hij.
Dareios leefde, zeide hij, maar geketend neêr geworpen over een vuile
kar. De Perzische heerschappij bestond niet meer, riep hij uit en
snikte. Alexandros, zich voorover buigende, reikte hem de hand,
bood hem verzoening, sprak hem van zijn vader Mazaios, eenmaal bij
Arbela Alexandros' dappere tegenstander, nu zijn eigen satraap in
Babylon.
De Macedoniërs draafden voort, spoorden onbarmhartig de paarden. Waren het tweehonderd stadiën? Onverwachts, voor hun ijlende vaart zagen zij de immense stofwolk, wolkende omhoog en weder
omneêr,overnevelende de blauwe zomerlucht tot grauwe wolken,
waardoor de zon ter nauwer nood uit scheen. Het waren de vluchtende Baktriërs. Waarom zij niet stand hielden, zich niet verspreidden over de vlakte en slag leverden, was den Macedoniërs een raadsel.
Zij waren dertigduizenden en meer, zeiden de Perzische overloopers.
Zij konden bevroeden, dat ten doode moê de Macedonische vervolgers waren. Maar Brokubelos, rijdende naast Alexandros, zeide, het
was altijd zoo, met die Barbaren der bergen. Ruwe kerels maar tuchtloos en laf. Nooit was op hen te rekenen; klaarblijkelijk waren zij
Bessos' zaak afgevallen, wilden zij niet strijden, zochten goed heenkomen, waar ook maar.
- Zoo wij den Koning Dareios nog levend bevrijden, riep Alexandros; zal ik gelukkig zijn! Ik wensch niets meer dan verzoening
en broederschap
Rondom hadden de Perzische overloopers zijn woorden gehoord. Zij
juichten hem toe, ontroerd. Het was een dichte drang over den heirweg.
- Ik wensch geen noodelooze slachting onder de Baktriërs! riep
A lexandros.
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De Macedoniërs verspreidden zich sneller van den weg af, over de
vlakte om de her en der in paniek vluchtende Baktriërs te achtervolgen. Bij horden gaven zij zich gevangen; wie Alexandros' vaart niet
bij konden houden en zich vertraagden, uitgeput, langs den weg,
vielen horden Baktriërs, zich neêr werpend in onderwerping, toch
nog in handen. Er waren meer overwonnenen dan overwinnaars. Maar
de Baktriërs zagen het niet of wilden niet strijden, in wisselvalligheid
nu Bessos afvallig.
De zon zonk en bloedde breed in rosse meren weg aan de Westerkim; geheel de wijde hemel overtoog zich met de vale, paarsche asschen. Over het wijde landschap, opbultende, opbobbelende met de
rotsachtige verheffingen, hooger klimmende naar de verdere bergen
toe, in de zich weg trekkende stralen, brandde nog na de schroeiende,
uitdorstende droogheid van dien dag, het overal opgejaagde, heen en
weder stuivelende stof en vervulde met milliarden gloeiende atomen
de wijdte. Het was als een vuur in atomen, dat overvulde de atmosfeer. Een krankzinnige woede om te drinken dreef Macedoniërs en
Baktriërs rond om te zoeken naar water. Zij verlieten den heirweg,
zochten over de vlakte: hunne silhouetten donkerden overal over het
landschap als met gedaanten van zoekende apen. Dan klonk door het
roezemoezen der verre, ijle stemmen een dol gehinnik van paarden,
neêr gezonken, hijgebekkend van dorst. Een Macedoniër, Polystratos, het veld doorloopende, kreunende van martelende smachting,
wankelende, verpletterd onder zijn zwaar kuras, zwaren helm, had
eindelijk de bron gevonden, die enkele verdwaasd vluchtende boeren,
midden in den oorlog verdwaald, hem op zijne dreiging hadden gewezen. Het was een bijkans opgedroogde plas, karig gevoed door een
geheimzinnig wellende sijpeling tusschen de rotsen. Hij nam zijn
helm en schepte zich van het nat, bevochtte met enkele droppelen
lippen en keel. Om hem heen, in het wijde, zochten de dwalende apegedaanten in het meer en meer nachtende duister en roezemoesden
de stemmen. En hinnikten klagend de paarden. Vlak-bij lag tusschen
weg geworpene Baktrische wapenen - schilden, bogen, speren een mizerabele kar, overstapeld met beestevellen en de paarden er
voor, neêr gestort, pijl-doorschoten, huilden klagend en hinnikend
hunne langzame stervingen uit. Het trof Polystratos, verwonderd, dat
de paarden waren doorschoten. Hij naderde en ontzette hevig. Twijfelloos herkenbaar, tusschen de smerige beestevellen zichtbaar, lag
Dareios, helmloos, geketend, over de kar. Zijne ketenen glinsterden
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op, in het laatste gloren, als goud. De schubben zijner rusting glinsterden, een pijl doorstak hem den hals; een pijl stak hem door het
onderlijf. Zijne oogen, van lijden puilende, zagen in den laatsten zongloor of zij niet zagen meer ••• Zijn vertrokken mond hing open en nog
bewoog hijgende zijn borst. De Macedoniër meende, dat de lippen
bewogen en "watert" vroegen. Hij liep naar de plas tusschen de rotsen, bracht enkele droppelen in zijn helm mede. Maar krachteloos
scheen reeds de mond tot drinken. Hij tastte voorzichtig aan de pijl
in den hals, trok de hand weêr terug.
- Hei! riep hij. Macedoniërs! Hier heen!
Hij riep, onder den wijden, nachtenden hemel. Zij meenden, dat
hij water gevonden had.
- Roept Alexandros! riep hij. Waar is de Koning, Alexandros?
Hier ligt hij ••. Dareios!
Zij liepen toe en verspreidden zich weêr. Enkelen wierpen zich
neêr bij den straal tusschen het rotsgesteente, poogden te slurpen, belangeloos voor iets anders dan lessching hunner verkrank%innigende
dorsten. Anderen, nauwlijks geknield, bezwijmden, ten doode uitgeput.
- Roept Alexandros! drong Polystratos. Bericht hem, dat ik Dareios gevonden heb!
Er liepen er weg, Alexandros zoekende. Waar was hij? Verder nog
den weg af gedraafd? Over de vlakte hij zoekende ook naar water of•••
naar Dareios? Lang duurde het. Polystratos meende, dat Dareios nog
leefde ••• Waarom wisselden van schittering anders die schubben des
pantsers, die gouden boeien? De pijlen waren Baktrische pijlen. De
Baktriërs, twijfelloos, hadden zelve Dareios doorschoten. Zij hadden
zelve de paarden van de kar doorschoten. Zekerlijk toen zij verloren
achtten hun zaak, hadden zij zich van den Koning willen ontdoen.
Leefde hij nog? Bewoog niet die hand? Of was het de laatste speling van het zwijmende licht? Werktuigelijk greep de Macedoniër
Dareios' vingers. Voelde hij een zwakken druk, als een erkenning van
des vijands erbarmen, dat aan dien veegen mond enkele waterdroppelen had willen reiken of verbeeldde hij zich die dingen?
Er naderde flambouwegloor over de vlakte. Hierheen! Hierheen!
riepen stemmen. Het was Alexandros te voet, tusschen de Vrienden.
Polystratos rees op.
- Koning! riep Polystratos. Hierheen! Ik heb Dareios gevonden!
Alexandros naderde. De toortsen wierpen de wisselende felle gloe-
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den uit zwart walmenden smook neêr. Het gloeide over wie daar in de
kar neêr gesmeten lag in een flarde van rooden mantel, koningsmantel doorweekt van bloed.
De paarden, doorpriemd, lagen nu dood, koppen over elkaar. De
Koning der Koningen, Dareios, was dood. Zwijgend wees Alexandros
naar de beide pijlen. Polystratos trok de eene na de andere voorzichtiglijk uit. Vragend keek hij Alexandros aan. Het was geheel nacht geworden: over de donkere vlakte brandden om de kar de flambouwen.
Alexandros staarde en zweeg. Niemand sprak.
Toen ontklampte Alexandros zich van den schouder zijn korte
chlamys. Hij spreidde zelve het, van stof stijve, purperdoek over Dareios' verwrongen gelaat.

XVII
In de lange maanden, die volgden, was als een vreemde rust en
toch als een vreemde wachting, dat deze rust niet blijven zoû. Alexdros was onbetwijfeld Koning van Azië, nu Dareios was omgekomen,
nu hij diens broeder Oxathres zelfs onder de Vrienden in zijn leger
had opgenomen, nu vele hooge Perzen hem onderwerping hadden
aangeboden. Uit Macedonië waren berichten gekomen, dat de Lacedoniërs, die Antipatros den oorlog hadden ver klaard, verslagen waren,
dat hun koning Agis gesneuveld was. De gunst der verliefde Fortuin
scheen Alexandros bij te blijven. Maar Nabarzanes had zich meester
gemaakt van Hyrkanië; Bessos, de koningsmoordenaar, had zich tot
koning van Baktriana uit geroepen; wilde volkeren als Dahers, Sogdiërs, Massageten en Saken, meenende, dat de dood van Dareios hun
gelegenheid schonk om á1le juk af te werpen, waren met vele, niet
Macedoniësch gezinde satrapen in beroering, om Alexandros, mocht
hij rechten willen doen gelden, te wederstaan en deze stemming verhinderde Alexandros als onbetwiste overwinnaar terug te keeren naar
Suza, liever naar Babylon, waar hij de hoofdplaats wilde stichten van
zijn nieuwe rij k.
Parmenion, met een talrijk leger, in Ekbàtana gebleven, was Alexandros, zonder bepaald doel, enkel om zijn gezag te bevesten, in de
richting der vijandige satrapieën gegaan door Parthyaia, het land der
Parthen, naar de stad Hekatompylos. De door Grieken gebouwde
stad had een Grieksch aanzicht; verrassend tusschen de bosschages
van palmen deden de tempels met Dorische, de gebouwen met
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Ionische, Korinthische zuilen. Alexandros hield er als een Aziatiesch
hof.Nu, zonder aarzeling, doste hij zich als een Perziesch Despoot, in
het lange, even sleepend gewaad met den diadeem rondom de tiara en
de Vrienden eindelijk dosten zich niet anders dan de satrapen. Het
was reeds de overwinning van de omgeving, zelfs in deze stad der
Grieksche kolonisten.
Het was een overwinning, die ûch openbaarde in een molliger
accent, in een loomer gebaar: het was wat zweefde in de lucht als onzegbaar aroom en door drong in bloed en ziel dier jonge wereldveroveraars. In het koninklijk paleis was de harem thans ingericht met
het gewijde getal van driehonderd-vijf-en-zestig bijvrouwen; tevens
zwermden er, naar de gewoonte der Perzische Koningen, tal van
jeugdige eunuchen om, die wisten de geheime wellusten, die welke
Bagoas den Koning bereidde, de wellusten van drank en van dans.
Als de Macedonische veteranen in de galerijen en zalen van het paleis
iets zagen van deze nieuw aangenomene, Oostersche zede, vloekten
zij in stilte en murmureerden. Zij brachten hunne bezwaren den
Vrienden voor maar deze haalden de schouders op; er was niets aan te
doen, al keurden zij zelve af. Zonder het ûch bewust te worden, begrepen zij, dat tegen die overwinning der omgeving, tegen die bezwijmelende doordringing van het aroom niet was te strijden •.• Zij
gaven zich over, zij lieten zich gaan. Onder hen was het vooral Filotas,
die de klagers aanried te leven en te laten leven. In ûjn eigen paleis,
dat was als een groot, marmeren landhuis, even buiten de stad, tusschen laurier bosschen en rozenbosschages, leefde hij zijne zalige
dagen. Zoo was hij altijd geweest, de zoon van Parmenion, de lichtzinnige levensgenieter, wien de glimlach van blijdschap niet week van
de lippen. Hij beminde de goede sier aan tafel, de rij k gekruide wijnen,
spel van snaren en helle cym~alen, het dansend wringen van jeugdige
meisjes en knapen, de rijke, Perzische gewaden, het kunstvol gedreven vaatwerk, de kunstvol gezette juweelen, de bevallige, Perzische
meubelen; al dat als buit hem toe was gevallen durende deze jaren.
Meer dan de andere Vrienden beminde hij al die, het leven tot verfijnde zaligheid makende, schoonheden en tusschen die allen beminde
hij de blonde Antigone. Buiten zijn paleis, in het groen verborgen,
waren opgesteld de vele wagens, die hem steeds ûjne, met smaak verzamelde, rijkdommen, waar hem de oorlog ook dwong te gaan, mede
voerden. Zijne mooie paarden, die hij beminde als alles dat schoon
was, werden in de ruime stallen met liefde verzorgd door tal van stal-
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knechten, onder het zorgzame oog des meesters. In den veldslag
veldheer en soldaat van uitnemendheid, was hij tevens in elk uur van
vrede of tusschenpooze de beminnaar van het leven en á1 wat dit den
mensch gaf, die het wist te nemen en te genieten. Alexandros zelve
waardeerde Filotas hierom. Ook hij beminde meer en meer alle levensgenietingen en het waren iedere nacht nu de festijnen met, niet
meer als in den beginne, de geheime verzwijmelingen, met meer en
meer de openbare dronkenschappen. Maar de Koning, in zijne feesten, wist niet als de Vriend de gewijde maat steeds te behouden. Zijn
machtiger geest, in deze uitspattingen, dwong hem eerder tot het
matelooze, het brutalere. Had Alexandros eerst tot vervroolij king der
banketten Grieksdie zangers, mimen, fluitspeelsters, danseressen
ontboden uit Hellas, hij beminde nu ook de kunstlooze, ruwe muziek
en wellustdansen der Barbaarsche vrouwen en knapen te aanzien en
te hooren. Als Filotas afkeurde, was hij niet tevreden. Trouwens, de
gemeenzame toon, die Filotas nooit had afgewend tegen den Koning,
mishaagde Alexahdros. De andere Vrienden - zelfs Hefaistion hadden, sedert Alexandros het dulde door de Perzen, die hem naderden, knielende aanbeden te worden als zij hunne Achaimeniden
gewoon waren te aanbidden, hun toon langzamerhand gewijzigd tot
grooteren eerbied. Filotas liet dit na en den wassenden hoogmoed van
Alexandros beleedigde deze onoplettendheid.
In wachting op bericht en besluitneming gingen de dagen voorbij.
Plotseling, omdat vele voedingsmiddelen werden aan gevoerd, ging
een gerucht door de Macedoniërs, dat de oorlog uit was en dat Alexandros terug naar Macedonië keerde. Een immense opwinding ging
door de falanxen: de soldaten begonnen hunne goederen te pakken;
zij juichten, zij schreeuwden van blijdschap.
Maar slechts de Grieksche troepen werden terug gezonden met een
gift van zesduizend drachmen voor iederen ruiter •••
Alexandros was pijnlijk getroffen door die onbedwongen vreugde
zijner manschappen om een loos bericht. Zij wilden naar huis? Zij
wilden, dat de oorlog uit wast Hij sprak hen toe, van de Vrienden omringd. Telkens moest hij weêr het hun inprenten, dat Azië niet veroverd was. Dat in het Oosten de vijandige elementen stille dreigden.
Dat Nabarzanes meester van Hyrkanië was; dat Bessos dreigde met
een aanval, dat de vorsten van het verre Indië samen zwoeren tegen de
veroveraars uit het Westen ••• Zouden zij, de Macedoniërs, alle deze
jaren hebben gestreden en overwonnen om, nauwlijks hun hielen ge-
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licht, deze overmeesterde landen dadelijk te verliezen aan wie hen
achterna zouden komen? Vier dagen slechts, meer waren van noode
niet!! Na zoo vele jaren, vier dagen slechts, niet over zeeën en breede
rivieren en door bergkloven, als zij reeds over hadden gestoken en
door waren getrokken, maar over en door niet meer dan een wijde,
vruchtbare vlakte! Vier dagen slechts en zij zouden in Hyrkanië zijn!
De soldaten lieten zich mede slepen door de onwederstaanbare
macht van Alexandros' woord. Bij Zeus, zoû het in vier dagen nu zijn
geschied? Zouden zij dan ongetwijfeld de veroveraars der bestaande
wereld zijn? Zij vergaten fabelachtig Indië, zij vergaten zelfs dreigend
Baktrië, zij herinnerden nu zich slechts te nemen Hyrkanië. En zij
juichten hem toe; zij: beloofden meê te gaan; zij smeekten hem hen te
voeren waar hij wilde. Het was als een onwederstaanbare invloed, die
zijn stem, zijn blik, zijn gebaar op hen uitoefende, trots zijn hen ergerlijk Perziesch koningsgewaad.
Zij volgden hem in Hyrkanië. Overal, rondom was de stille dreiging der Barbaarsche volkeren, der Marden en Dahers, der Derbiken
en Chorasmiërs. Maar de Macedoniërs zagen hen niet: vrees voor
Alexandros hield hen ver van de wegen. Het waren wind-doorveegde
woestenijen of wouden met nauwlij ks begaanbare paden, door de inboorlingen plat getrapt in het struikelhout. Het waren woeste stroomen, zich stortende van rots bij rots of het waren de plotse ravijnen en
berginstortingen. De boomen wrongen hunne ontbladerende tronken
en takken aan de boorden der afgronden maar het was of de glimlach van Alexandros deze wildernissen met vreemde, geheime liefde
toe ging. Hij verjeugdigde dezer dagen, in zijn eenvoudigen, metalen
pantserrok; hij geleek weêr op zichzelven en op den jeugdigen Macedonischen prins, die van verre Azië was komen veroveren. Plotseling
waren het verrassend vruchtbare streken, als groote ooftbongerds,
waar de vruchten in de herfstzon hingen te zwellen en de wilde druivewingerds slingerden zich trossezwaar langs het rossteen. Duizende
bijen zoemden om: op de bladeren van zekere eikenboomen lieten zij
des nachts lagen van honig achter, die de minste zonnestraal echter
vervluchtigde: voor dageraad haastten zich de Macedoniërs de zoet
beladen takken af te breken en snoepten zij begeerig de lekkernij.
In de bosschen en naburige gehuchten waren vele Perzen na Dareios' dood gevlucht. Zij kwameu nu Alexandros te moet en boden
hem onderwerping aan. Het was Fratafrenes, met zijne troepen;
Alexandros ontving hem welwillend. Het was Fradates, satraap over
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de Tapuriërs, dien Krateros den Koning toe voerde; Alexandros
handhaafde hem in zijne waardigheid. Het was Menapis, dien hij satraap over Hyrkanië benoemde.
Het was Artabazos, de Achaimenide, de oude opperbevelhebber
van Dareios, de vader van Barsina! Na de vreeslijke nacht, toen de
Koning der Koningen, geboeid met gouden ketenen, op een kar was
neêr gesmeten en met smerige huiden bedekt, was Artabazos voor
de overmacht hier heen gevlucht, met zijn negen zonen, met velen der
Grieksche huurlingen. De grijsaard telde vijf- en-negentig jaren.
Toen hij Alexandros naderde, weêrhield hem de Koning te knielen en
reikte beide handen.
- Koning, zeide Artabazos; eenmaal, toen Ochos heerschte, verbande hij mij en vond ik toevlucht bij Filippos, uw vader, in Macedonië.
- Om die gastvrijheid, u door mijn pleegvader geboden, is uwe
persoon mij gewijd, zeide Alexandros.
- Dat mijn negen zonen leven, zoo lang zij Alexandros mogen
dienen.
- Ik wensch uw wensch mede, zeide Alexandros, geroerd, ziende
naar de negen jongelingen, broederen van Barsina.
En hoewel hij te voet was, liet hij zich voor voeren zijn paard, opdat
de oude veldheer niet te voet behoefde te gaan als hij.
Onder de Perzen maakte hij zich bemind. Allen, die hem waren te
gemoet gekomen in onderwerping, ondergingen zijne bekoring. Zij
deden hem gelofte de onwillige Barbaren met hem te overwinnen.
Zijne verontwaardiging over Nabarzanes en Bessos was niet minder
dan de hunne. Hij beklaagde zeer het lot van Dareios en zij gevoelden,
dat hij oprecht was. Zij wisten, dat hij Dareios' lijk, gebalsemd, in
statie, naar Sisygambis, naar Suza, had doen voeren. Hoe hij het betreurde, dat geene verzoening had plaats kunnen hebben, dat hij Sisygambis haar zoon niet in de armen gevoerd had! Groot van ziel
vonden hem deze voorname Perzen: zij waren hem nu verknocht voor
het leven. De Vrienden zelve zagen het met ijverzucht aan. Het was of
zij achter werden gesteld als Alexandros, door de Perzen omringd,
voort reed. De Barbaren bleven onzichtbaar maar de wouden waren
als betooverd. Immense rotstafelen rezen op, achter hare wanden de
geheimen dier volkeren bewarend. Boomen waren reeds eeuwen geleden gegroeid en de jonge takken reeds eeuwen geleden gebogen en
verwrongen in elkander: zoo waren ondoordringbare hagen gegroeid
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tot de hoogte van hooge boomen: het waren boommuren, die deze
landen onneembaar maakten. In stilte morden de Macedoniërs. Het
was bijna onmogelijk door de oude, knoestige, vergroeide takken den
bijl te slaan. Maar des nachts slopen als slangen de inboorlingen tusschen het takverweefsel en moordden zij de slapende soldaten en als
demonen stalen zij Bukefalos. Toen Alexandros door een tolk had
laten melden, dat hij geen Barbaar het leven zoude sparen, zoo zij het
paard niet terug brachten, brachten zij, des nachts, ongemerkt, als in
stille spot en vrees beiden, het paard weder op stal. En boden geschenken aan. Alexandros, daarop, liet verwoed het bosch kappen: de
Barbaren onderwierpen zich.
De Macedoniërs bereikten de stad, Hyrkanië als het land genaamd;
er was een paleis, waar Dareios gewoon was geweest te verblijven zoo
hij deze streken bezocht. Hier nam Alexandros teeder afscheid van
Artabazos. Hij omhelsde hem en zeide hem te gaan in vrede naar ûjne
goederen om de rust des ouderdoms te genieten. Hij sprak hem gevoelvol van Barsina en van zijn zoon Herakles. In ontroering vertrotschte de oude Pers: hij wist, dat Sisygambis het kind opvoeden
deed. En huis gaande was in hem de trots, dat wellicht zijn kleinzoon
eenmaal Koning van Perzië zoû kunnen worden ..•
Onverwachts kondde Nabarzanes zich aan, in onderwerping, met
rijke geschenken. Van te voren had hij Alexandros geschreven, ûch
verontschuldigd om den moord, door Bessos, niet hèm, bevolen op
Dareios. Zoo Dareios slechts niet de Grieksche huurlingen voor had
getrokken boven de trouwe Baktriërs, was het niet zoo ver gekomen.
Alexandros schonk Nabarzanes genade. De Perzen, ontstemd hierom,
won hij weder toen hij verzekerde, dat hij nooit Bessos vergeven zoû,
van wien gemeld werd, dat hij onder den naam Artaxerxes, onder
Baktriërs en Skythen, zich Koning der Koningen liet noemen.
Op weg naar Baktrië kampeerde Alexandros voor de stad Artakakna. Het was midden in Azië. De hoogmoedige gedachte nu zwol in
hem overal in ûjn rijk steden te stichten, die hij Alexandria zoude
noemen. Hij droeg weêr het Perzische koningsgewaad en liet groeien
zijn baard. De Perzen, die hem omringden, naderden hem nu niet
anders dan met het gebaar der aanbidding, voorover geknield en gebogen, de lippen ter aarde, de handen geheven. Hij duldde het, hoewel
hij het nooit bevolen had. In zijne tenten heerschte alle de weelde en
omslag, die Dareios omringd had. Bagoas regelde geheel dit hofbedrijf. De zwerm der jonge eunuchen en haremvrouwen omringde
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steeds in uitgebreid kampement de koningstent. Het was dezer dagen
dat onverwachts Nikanor stierf, zoon van Parmenion, die in Ekbátana
was, Filotas' broeder.
Groote rouw heerschte onder de Macedoniërs. Toen Filotas terug
van den brandstapel zijns broeders kwam, terwijl nog hoog op klaagde
der Libysche weensters eentonige klacht, stiet hij, het hoofd nog gesluierd, op Alexandros. Het scheen, dat de Koning zeer ontstemdwas.
Was het om den dood van Nikanor, den uitnemenden veldheer? Was
het om geheinzinnig broeiende reden?
- Waarom groet gij mij niet? vroeg Alexandros, in het Perziesch,
hoog: de voorname Perzen omringden hem.
Filotas schrikte.
- Ik? vroeg hij, verward.
Hij had den Koning begroet op de Macedonische wijze, toen deze
bij den brandstapel eer den doode bewezen had.
- Ik meen, ging voort Alexandrosi waarom buigt ge de knie niet
voor mij?
- Ik?? herhaalde Filotas in ontsteltenis.
Ontzet zag hij den Koning aan, den vroegeren wapenmakker en
Vriend. Hij ontmoette een hoogen, trotschen blik. Alexandros, bleek,
zichtbaar ontdaan van geheimzinnigen toorn, ging met de Perzen
voorbij.
- 0 goden! riep Filotas, tusschen zijne vrienden ende parweten,
die hem om zijne mildheid steeds omringden. Ben ik in ongenade bij
Alexandros?!

(Wordt vervolgd).

LOUIS COUPERUS.

OP HET En..AND
Op de bleeke zee - van gedreven zilver in het namiddaglicht kwam een stoomboot je nader, den roetzwarten rooksluier achter zich
sleepend. Dichtbij gekomen stootte het onverwachts een heesch
getoet uit, zwenkte, en legde langzaam aan bij den steiger, met dof
gestamp en gebruis van water.
Enkele menschen wachtten aan wal; een paar grof-uitziende schippers in vuilbruine boezeroen, met een broekriem om 't middel; wat
havelooze kinderen, die tusschen een rij tonnen speelden; een vertrekkende familie logee's uit het dorpshotelletje en de oude grommige
brievengaarder, met zijn dienstpet op en de postzak naast zich. Een
klein eindje achteraf, waar de drie of vier visschersschuiten in het
haventje hun masten opstaken, stond hoog op de basaltglooüng een
jongedame in 't wit, de wapperende rok vastgewaaid om de beenen
en een lichte gaassluier luchtig golvend om het hoofd.
Lachend, en meteen de oogen weer afwendend, groette ze met
een vluchtige handbeweging een heer, die op de boot, met zijn koffertje in de hand, stond te wachten, tot de brug werd neergelaten,
een groote sterke kerel, met zijn krachtige schouders boven de anderen uit-stekend en een breedgeranden, ronden vilthoed op, niettegenstaande den zomertijd, zooals men dat alleen bij artisten ziet. Met
een strakke, manlijke uitdrukking kwam hij op haar af, maar toen hij
vlak bij haar was, lachte opeens zijn heele gezicht en het meisje
lachte tegelij k, zooals een jonge man en een vrouw, die zich lichamelij k tot elkaar aangetrokken voelen, tegen wil en dank lachen, wanneer
ze elkaar ontmoeten.
- Dàg Hans!
- Dàg Lies!
Hij schudde haar stevig de hand en terwijl ze vroolij k pratend den
kalen weg gingen naar het dorpje, waarvan de daken en het torentje
even boven het duin uitstaken, nam hij haar met een onderzoekenden
glimlach op.-Ze had dichtkringelend haar, lichtrood, zooals men 't
noemt, maar dat zuiver goudglanzend is in het zonlicht. Haar gezicht
was jong en vreemd onregelmatig, met een àl te kers-rooden, beweeg-
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lijken mond en zijig-zachte blanke wangen en hals; een gezicht, dat
gewone menschen niet mooi en "raar" vinden, maar dat een kunstenaar als schoon aandoet.
Voor Hans had ze vandaag iets bizonder aantrekkelij ks en zoodra
hij zich daarvan bewust werd, richtte hij zijn oogen opzettelijk recht
vooruit, want hij was gekomen met het vaste voornemen, niet meer
toe te geven aan het, overigens bekoorlijke, gevoel van lichte verliefdheid, dat er steeds min of meer, tusschen hen zweefde. Op den duur
leidt dat toch altijd tot verwikkelingen en verdriet voor anderen, als
je nu eenmaal een meisje hebt! Het had al eens gespannen tusschen
Annie en haar •••• Enfin dat was afgekust en al weer voorbij; dus daar
niet verder over!.. •• Annie, zijn trouwe moeder-vrouwtje, had hem
tenslotte leeren begrijpen in zijn gedurige verliefdheden; en ook
"Dat alle mannen nu toch een keer zoo zijn! ...... En dan zegt een
vrouw als ze wijsheid bezit en haar liefde uit God is: - Lieve kind;
wéés zooals je zijn moet; zooals je zelf voelt, dat het góéd is. Ik wil
toch immers dat je gelukkig zult zijn! En dan zegt de man, als hij geen
slecht mensch is, met een diepen eed in zichzelf:
- Nee, •.•• nu niet meer! Ik wil óók, dat zij gelukkig zal zijn!
Hans sloot onwillekeurig zijn vuist langzaam samen en hoorde niet
wat Liesje met haar opgewonden, heldere stem naast hem liep te snappen en te vertellen.
- Ja jong, als we je nu nog maar onder dak krijgen!? Ik ontving je
telegram pas vanmorgen en ik heb zoo 't land om daar alleen heen te
gaan naar't hotel. ••• het is zoo'n akelige, onhebbelij ke kerel! •••• Zeg! ••••
Laten we nu meteen eerst maar even gaan informeeren!
Ze waren op het plein van het stille dorpje gekomen, met zijn treurige, kleurlooze laaggedaakte huisjes, die sukkelig in een wijden kring
stonden om een oude pomp-en nu staken ze schuin over, naar het
armoedige dorpshotelletje, waar in de kale veranda voor het huis, een
paar oude juffers zich zaten te vervelen.
Ze stapten de lage gelagkamer binnen.
In 't halfdonker waren een paar mannen aan 't biljarten. Ze
moesten een paar maal roepen voordat er iemand kwam. Eindelij k
verscheen de waard door een deur achter het buffet, een onaangename
kerel met een wrevelig gezicht en een vuil front om, zonder boord.
Liesje vroeg met een innemend stemmetje, of er nog een kamer
open was "voor dien meneer," maar hij zei kortaf - Nee! - Maar 't is nu toch zoo druk niet meer? zei ze verbaasd.
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Hij schudde stug zijn hoofd.
- Kom, hielp Hans; er zal toch nog wel iets open zijn; desnoods
op zolder; ik kijk zoo nauw niet!
De herbergier verwaardigde hem zelfs geen blik; maar Liesje een
oogenblik met onderzoekende minachting aankijkend, zei hij: - Je
woont hier immers ook, als ik me niet vergis? Daarginds, heelemaal
alléén, in dat huisje van Koekoek?
Hans keek driftig op, toen die kereldatalseengemeeneinsinuatie
zei.
- Ja! zei Liesje stil.
Hij knikte tevreden met zijn valschen kop. Juisd •••• Ik verlam het
dan toch, dacht hij, om voor die windmakers klaar te staan als ze je
noodig hebben. Wat zijn dat voor kunsten om daar alleen in een leeg
huis te gaan wonen, als er plaats is in een hotel!?
Hij schonk zich een borrel in en nam een krant op •••• Alles vol! riep
hij nog een keer achterom.
- Nou, zei Liesje, al weer lachend, toen ze buiten waren - daar
zitten we dan! Hij liegt het natuurlijk, maar hij haat nu eenmaal
alles, wat niet bij hèm logeert.
- Ja Hansje! Dàn zal er wel niets anders op zitten, dan dat je maar
bij mij komt logeeren! Ik heb gelukkig nogal de ruimte in mijn kamer!
- Met zeer veel genoegen!.... Als je tenminste stil ligt 's nachts
en niet snurkt; anders kan ik niet slapen.
- Hoho•••• maar je begrijpt toch zeker wel, dat er een scherm tusschen komt te staan. Daar ligt achter nog zoo n oude plank van het
kippenhok. Maar •••• zonder gekheid •••• hoe moet dat nu; is er hier
niets anders?
Nee; 't was 't eenige hotelletje op 'theele eiland. Maar boven haar
kamertje was nog een klein zoldertje; daar had Emmie, een vriendin
van haar, ook een weekje gelogeerd.
- ••••En dan wordt je vanavond lekkertjes ingestopt met mijn
plaid, hè ouwe jongen! •••• Leuk wat?
- Ja, zei hij ernstig en met innerlijke bezwaren. Als jij er in geen
geval moeilijkheden door krijgt!?
- Maar jongen! en ze lachte vroolijk als een kind. Dat is toch juist
het leuke ervan •••• dat je dan vanavond stiekum wordt binnen geloodsd •••• En morgen sta je heel laat op en doet net of je uit het hotel
komt. Je begrijpt toch, dat ik voor geen geld zou willen, dat die menschen het merkten!

OP HET EILAND

687

Ze waren bij Liesjes paleis gekomen, een armelij k, klein dubbelhuisje aan het eind van een der zijstraatjes, die daar, zonder tuintjes of
groen, doodliepen in het zandige duin.
- Ja, zei ze, terwijl ze de klink oplichtte en ze het bij keukentje
binnentraden ••.• Wat vreemd toch hè Hans. - Als wij samen ergens
zijn, hebben we altijd een of ander avontuur; weet je nog onze zwerftochten in Amsterdam?
- Ik denk, dat dat wel een beetje aan ons zelf zal liggen, zei hij
lachend. Dat is 't artiestenbloed kind! Dat zoekt overal naar de romantiek.... En ze kunnen ons niet ongelukkiger maken, dan als we
denzelfden weg moeten loopen als de andere menschen.
En meteen voelde hij, dat ook nu de vreugde hem al naar de wangen
steeg, alsof opeens het leven weer nieuw voor hem open lag nu de deur
achter hem dicht ging en ze met hun beidjes alleen waren in dat
vreemde huis. Maar juist om dat hij dat vóélde, gaf hij haar geen
kus, tot verwelkoming zooals dat anders gewoonte was tusschen hen;
als "oude vrienden, die samen het conservatorium hadden afgeloopen tt
en "omdat het er zoo bij hoorde, tt vanwege dat hij met haar nichtje
verloofd was. Hij pakte haar alleen, even aarzelend, bij de schouders,
maar ze wendde zich schielijk af en trok het gordijn op.
Nu zag men pas goed wat een triest hol 't daar eigenlijk was.
Er hing een droefgeestige stemming van eenzaam-zijn en onbewoondheid in dit donkere, leege burger kamertje. Niets stond er dan
een bed, een tafel, een paar oude stoelen en een wankel waschstel
alles bij de menschen daarnaast geleend. Een hoop zangboeken lagen
op haar rieten koffer. Door de verweerde ruitjes zag men uit op het
troosteloos dorre duinlandschap.
- M'n God, zei hij. Hoe heb je dat hier een maand uit kunnen
houden! Voel je je hier soms niet ontzettend eenzaam?
- Welnee! riep ze luidruchtig zorgeloos. Daar heb ik geen tijd
voor. 's Morgens zing ik; 's middags ga ik wandelen en s'avonds lees
ik wat, of zit ik te droomen aan de zee op het duin.
- En je kent hier geen mensch?
- Wel nee, wat heb ik aan menschen? Ik ben immers juist hier gekomen om van ze af te zijn •••• Ik kan ze niet meer zien! zei ze bijna
ruw.
Hij hield de oogen neergeslagen en leidde het gesprek af. Hij wist,
dat ze kort geleden weer de een of andere liefdesmisère had doorgemaakt. Eerst had ze 't verzwegen. Ze schaamde zich blijkbaar voor
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hem. Ze had hem al zoo dikwijls moeten laten inkijken in haar gewonde ziel. Maar nu voor een paar dagen had ze in een van haar wonderlijke, luchtige, met zichzelf spottende briefjes, waaronder toch
overal de weemoed schrijnde, geschreven, of hij bij haar wilde
komen? - 't Was een beroerde, omslachtige reis en 't bracht al zijn
werk weer in den war, maar hij was onmiddellijk gegaan. 't Was
soms eigenlijk zoo'n zielig schepseltje •••• Geen mensch op de wereldAnnie en hij waren zoowat haar eenige wer kelij ke vrienden. De meesten vonden haar te vreemd •..• En dan die druk op haar leven! Haar
moeder was krankzinnig geweest en zijzelf voor een paar jaar op 't
randje af, na een liefdesteleurstelling. De mannen begrepen haargroote,
enthousiastisch-spontane liefde niet, haar onstuimigen drang om
zich geheel, met ziel en lichaam, over te geven aan wien ze lief had, en
het onmiddellijk pijnlijk schuw zich terugtrekken, als ze éven, ook
maar iets voelde van het cynische begeeren van den man.
De meesten hielden dat dan voor wispelturigheid, of voor hysterische kunsten .••• Er ontstond ruzie; en dan braken ze ruw met haar af
en was ze weer voor een tijd als kapot geslagen. Hij wist en begreep
dat alleen maar uit haar brieven en de enkele diep-tragische momenten, waarop ze haar hart voor hem had uitgestort. Want als hij kwam,
na zoo'n quaestie, was ze meestal vroolijk en druk en spraken ze er
dikwijls zelfs niet over. Och, wat geeft ook dat praten!? 't Is maar, dat
je iemand bij je voelt, die begrijpt, en van je houdt, en probeert je 't
verdriet te doen vergeten!
Daar was hij nu ook voor gekomen •••• dat wil zeggen •••• hij vond
het zelf natuurlijk ook wel leuk! Maar, vóór alles: Liesje moest een
prettigen dag hebben en weer eens wat kracht en levensvreugde opdoen!.. •• Alléén : - Liefde van mensch tot mensch! En niet zoo half
gemengd met gevoelens van liefde of verliefdheid, of hoe je dat dan
wilde noemeI) ..•• och •••• ook al voel je dat dan als man ook niet als
zonde. Maar dat kon nu een keer niet! Als hij eenmaal in zijn gedachten had toegegeven, dàn liet hij zich ook verder spontaan heelemaal
gaan; daarvoor kende hij zich zelf genoeg!. ••• En dan kwam het een
van het ander!
Liesje had onderwijl thee gezet en hij praatte opgewekt aan een
stuk door, over alle mogelijke dingen en vertelde haar van zijn leven
in het orchest, waarbij hij, sedert een maand of wat, violist was; maar
er bleef een licht waas van mélancholie over haar nadenkend voor-
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hoofd schaduwen, en een paar maal viel het hem op, dat ze 't onder
het praten vermeed om hem in de oogen te kij ken. Maar langzamerhand voelde hij, dat ze begon te ontspannen en dat haar eenigszins
stijve houding weer wegtrok.
Intusschen liep het al tegen zessen, want 't was al vrij laat geweest
toen hij kwam; Liesje ging in het bij keukentje op de tusschendeur
kloppen, en na een poosje bracht een eng-borstige, zorgelijk-uitziende
oude juffrouw het karige middageten, in een paar zonderlinge kleine,
bruine potjes, van het soort, waarin men wel de geiten melkt.
Ze groette Hans met een schuw hoofdknikje en begon verstrooid
met een teemerige, langzame jammerige stem een gesprek over het
weer, terwijl ze met een halfvuil tafellaken dekte •
••.•En is meneer al geslaagd met logies? Ja, zeker? vroeg ze, opzettelij k terloops, tusschen het praten door, zonder haar oogen naar hem
op te slaan.
- Ja; dat is al in orde, juffrouw! zei Liesje luchtig. We zijn dadelij k eerst maar naar het hotel gegaan!
Met een ondeugend gezicht knipte ze Hans een oogje toe.
- Ja, ja •••• 't is nou zoo druk niet meer, zeurde de juffrouw hoofdknikkend terwijl ze gerustgesteld langzaam weer wegslofte •
•.•• Zoo'n deugniet! zei Hans lachend, Lientje in 't voor bij gaan even
in den arm knijpend, toen hij opstond om nog wat te gaan koopen
in het dorp.
Een poosje later kwam hij terug met wat aardbeiën en bananen en
een paar fleschjes bier; en terwijl ze daar met hun beidjes aan dien
zonderlingen primitieven maaltijd, zaten, als op den dag vlak voor
een verhuizing, in dat armoedig-Ieege kamertje, geraakten ze beiden
weer in hun oude, dwaze, luchthartige stemming en schaterden ze
gedurig van het lachen.
- Kom, zei Liesje, toen ze opgeruimd had met behulp van Hans,
die als een trouwe knecht alles achter haar aandroeg naar het bijkeukentje •••• Nu gaan we eerst eens een heerlijk eind wandelen!
Hans blootshoofds, en Liesje, weer met haar witten sluier om de
rossig-gouden haren, nagetuurd door nieuwsgierige oogen, achter de
gordijntjes bij de overburen, gingen met vlugge, gehaaste schreden,
door het stille zijsteegje; de dorpstraat uit en dan - buiten op den
vrijen weg, verlucht opademend, wandelden ze rustig, in een blijde
zorgenloosheid verder.
De vocht-frissche zeewind omwoei hun 't gezicht. Wijd en ver
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over de lengte van het eiland strekten de bouwlanden zich uit; onderbroken door korenvelden, met blauwbloempjes omzoomd. Landwaarts
in school hier en daar een afgelegen boerenhoeve, het lage dak weg
donkerend onder rondend geboomte-groepje; aan den wazig schemerenden einder, schenen zilvernevelige wolken op te stijgen uit de zee.
Zoo volgden ze een tijd den middenweg door het vlakke eiland;
en dan, links afslaande, een zijweg in, gingen ze recht op de duinen af,
die, als een donker heuvelland vóór hen oprijzend, daar alle uitzicht
afsloten.
Ze klommen over een hek, staken een heideachtig, schraal stuk
ruiggrond over en waren nu op eens als in een ander land .... Stil en
eenzaam was het daar, maar een goede, eeuwenoude rust zweefde
over deze heuvelen. Hoe ver en vergeten werd daar de wereld der
menschen en al wat men vroeger had gekend; als een jubel van vrijheid steeg het op in hen beiden. Ze voelden zich weer als jonge, uitgelaten kinderen en renden door het zand; duin op duin af, tot ze moe
zich lieten neervallen op een heuvelglooüng.
Met de hoofden dicht bijeert rustten ze uit. In de verte bruiste de
zee; alleen nu en dan zei een van beiden een enkel woord, op dien
stillen, droomenden toon van twee, die heel alleen samen zijn in den
avond; als ieder woord als een liefkozing klinkt .... Dan zwegen ze een
tijd, in vrede ieder in zijn eigen gedachten.
- Liesje, zei Hans na een poos. Zou je niet eens wat voor me willen
zingen.
Ze wachtte even - Ja, jongen.... maar wat dàn? Wat wil je hebben
dat ik zing?
- Wat er maar het eerst in je opkomt .... Dat heelemaal van zei
uit je stemming voortkomt!
Ze was opgestaan en ging, het hoofd in gedachten gebogen, langzaam het duinheuveltje op, tegenover hen.
Daar stond ze een oogenblik stil - hoog tegen de gouden avondlucht, een witte Bedouienen-figuur in die zandwoestijn, met haar
witten sluier gewonden om het hoofd. Dan, met diepe, donkertrillende stem, zette ze het Herbstlied van Robert Fraru; in:
Die Heide ist braun; einst blühte sie roth.
Die Bir ke ist kahl, grün war einst ihr Kleid
....Einst ging ich zu zwei'n.
Jetzt gehe ich allein!
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....0, hoe kunnen sommige vrouwen zich uit-zingen, als ze jong
zijn en vol ingehouden wilden hartstocht! •••• Wat ze nooit uitspreken ••
wat ze niet zouden kunnen zeggen, omdat ze zich zelf er nauwelijks
van bewust zijn: name100ze heimwee naar liefde, dat onstuimige natuurlijke verlangen naar levensvreugde, dat van kinds af aan als
"zonde" in haar teruggedrongen, zijn klachtversmoorde smarteleven
leidt, in den duisteren, diepsten kerker harer ziel. De wanhoop, van
wellicht héél het leven, tot aan den dood te zullen wachten, wàchten
in zwijgend berusten, zonder ooit zich te mogen uiten; steeds met
angst vervuld, te verraden wat er in haar omgaat •••• Nee; wij kènnen
dat niet, wij mannen, die zooveel sterker ons innerlij ke leven mogen
uiten; die vrij en onbezorgd kunnen spreken over alles, zonder dien
vloek van schaamte en schande op ons te voelen drukken, die de
vrouw dreigende weet, boven al haar gevoelens van vrouw-zijn.
Met ingehouden adem leefde Hans met haar mee, in al die heftige
aandoeningen, die ze, zonder het zelf te weten, uitzong in dit lied,
waar het diep-menschelijk lijden in schreit dergenen, die verlaten
zijn, en eenzaam gaan door het leven •
•••• Ich war einst so reich, jetzt bin ich voll noth
Mein Lieb ist fMsch!! Ot... Wäre ich todt!
••.• Niets grijpt zoo met ontzetting en deernis aan, als wanneer een
mensch onbewust, en zonder zo~ken naar mededoogen, de diepste
tragaedie uit zijn zieleleven voor ons blootlegt. Hans voelde zijn hart
ineenkrimpen bij dien schrillen kreet van vertwijfeling en dan langzaam
ontspannen tot een vaag weemoedsverlangen, bij de smartelijke klacht
aan het einde, als haar bevende stem dof neerzonk in de avondstilte.
0, dat het leven niet ànders is! •••• Dat wij niet den moed hebben om
ons-zelf te zijn!
Met open armen had hij haar tegen willen komen, toen ze bleek,
met nauw-beheerschte ontroering, van den heuvel afdaalde •••• Met
dat schoone gevoel van krachtige mannenbescherming, had hij haar
aan zijn borst willen drukken, haar meisjesgelaat en den bedroefden
mond met kussen overdekkena
••••Duizelig, even, sloot hij de oogeni volliefdesverlangen het lichtend schoonheidsbeeld in zich medenemend der kleurige tinten van
den avondhemel, schitterend boven het duinlandschap, met het
jonge, slanke meisjesfiguurtje in 't wit, en den kus van haar mond,
haar blanke hals en de zachte borst, heftig bewogen op-ademend bij
het zingen.
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Zijn hart klopte sneller vol vreugde-onrust.
Och.... zèg toch niet, dat we tegelij kertijd, bij zulk een plotselinge liefdesontroering, diep in ons binnenste, met zondeschuldbesef
en tweestrijd voelen van een ànder meisje te zijn, dat daar ergens ver
weg aan ons denkt.
We hebben dat geléérd in den loop der jaren, dit tegen onszelf te
zeggen - sommigen van ons •.•• we vóélen het niet!
••••Welke man, in die allerschoonste en wellicht allerbeste oogenblikken van zijn leven, vraagt zich af, wat deze vrouw, die vóór hem
staat, verder zal zijn in zijn leven; of hij haar gisteren kende, of hij
haar morgen nog lief zal hebben!?
Hij voelt slechts, dat hij door een macht, grooter dan hij zèlf, naar
haar wordt toe gedreven!
••••Lichamelijke begeerte •.•• góéd! Maar welk een innige, en vol
zachtheid zoekende begeerte kan dit zijn, bij den hoogeren mensch,
bij den man, die uit "liefde" begeert, deze onbewuste drang om heel
die opgekropte vrouwesmart op te nemen in zijn eigen forsche mannekracht - haar droefheid tot blijheid te doen overgaan, in' hun beider
lach van levensverrukking!
Geen oogenblik kwam het ook bij hem op, dat er iets zondigs was
in zijn gevoelens; en toch bleef hij roerloos zitten. Want, geheel
buiten zijn weten om, hield zijn wil, gereed en wachtend opgesteld,
door het vetstandelijk voornemen, waarmee hij bij haar was gekomen
- zijn leden machteloos; àl zijn spieren als verlamd.
Hij keek haar hulpeloos aan en zei niets.
Ze had zich weer naast hem neer gezet en staarde, met de hand
onder de kin, voor zich uit naar de zee. Dan zag hij, dat ze teleurgesteld was om zijn zwijgen; en toen, dom als mannen zijn in die dingen,
dwong hij zich met geweld om iets te zeggen:
- Wat past dat uitstekend bij het timbre van je stem! •.••Wonderlijk anders, met muziek! •••• Dat zou ik nu nooit gedacht hebben, dat
juist dit stuk bij je op zou komen •••• in die stemming, waarin we
straks waren!
Ze antwoordde niet.
Er was een uitdagende spot in haar zwijgen. Hij voelde, dat ze hem
plotseling háátte; met dien felien, redeloozen haat, die onberedeneerd
in een vrouw op kan laaien, om even plotseling weer te verzinken.
Onmiddellij k voelde hij weer gewoon voor haar. Hij trachtte de
drukkende stilte weg te praten:

OP HET EILARD

693

••••Het beste uit je zingen, zei hij, zich ergerend aan zijn onzekere,
schaamachtige stem •••• vind ik altijd •••• dat je zoo volkomen meeleeft
in de tekst! •••• Eigenaardig eigenlijk, dat je zoo'n sterk dramatisch
talent hebt; zoo heelemaal in tegenspraak met •••• ja, hoe zal ik dat
zeggen .... met het kinderlijke van je gezicht•••• met dat vroolijke van
je stem als je spréékt!
- Dat had je niet van me gedacht, wou je zeggen?! lachte ze met
opzettelijk ironische bijklank, •••• van zoo'n kind, dat nog niets van de
liefde afweet!
Och, je moet maar denken: Zang is precies't zelfde als comedie! ••••
••••Dan zing je: "Einst ging ich zu zwei'n" en dan huil je "Mein Lieb
ist falsch!/' met een overtuiging dat je zelf haast zou gaan gelooven,
dat het waar is •••••"Mein Lieb"•••• Ik zou wel eens benieuwd zijn om
te weten hoe die er uit zou moeten zien?
Eigenlij k curieus hè, dat ik nog nooit in mijn leven iemand aangetroffen heb, die wezenlijk van me hield.
Ja ••••! "Jet%t geh ich allein!"•••• Net alsof ik niet àltijd alleen ben
gegaan! voegde ze er luchtig, maar met bitteren ondertoon aan toe.
- Kom!. .•• zei Hans opbeurend. Wat doe je pessimistisch! Dat
kan gauw genoeg komen.
Maar ze antwoordde niet.
Voor zich neerstarend, met de gedachten ver weg, vergat ze alle
bewustzijnsbeheersching in de uitdrukking van haar gezicht en
lichaam. Hans zag haar, zonder haar aan te kijken. Hoe moe waren de
lijnen van haar rug en haar schouders; zoo zwak en zoo overspannen
zag ze er uit, met dat krampachtig samengetrokken voorhoofd van
menschen, die dagelijks hebben te strijden tegen de oververmoeidheid van hun denken.
Het diep tragische einde van haar moeder vloog hem door het
hoofd: Ach kind; wie weet, of't ook maar niet beter zoo is, dacht hij •
....arme stakker •••• ik geloof nooit, dat je oud zult worden!
En plotseling in een warme opwekking van hartelij kheid, legde hij
zijn hand op de hare, die moe en slap naast hem rustte op de zandglooiing.
- Liesje, zei hij bijna fluisterend •••• Dank je wel hoor, dat je voor
me gezongen hebt. Het was mooi hoor; 't was héél mooi, lieve kind!
Er lichtte over haar gezicht de blijde glimlach van vrouw die wordt
geprezen, en die voelt, dat het ècht is en uit het hart komt; en op het
zelfde oogenblik was de oude vertrouwelijkheid weer tusschen hen.
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Ze stonden op, weer vroolij k, en vol van het breede blijdschapsgevoel, in die volkomen natuur-vrijheid samen alleen te zijn op het
eenzame eiland, en beiden met die sterke aantrekkingskracht tot
elkaar, welke er ontstaat tusschen twee menschen, die van elkaar
houden, als ze oneenigheid hebben gehad en alles weer tusschen hen is
bijgelegd.
Langzaam keerden ze weer terug naar het dorp, onbewust dicht
aaneen loopend, zoodat nu en dan hun schouder of hand elkaar zacht
beroerden. Soms, als van zelf stonden ze gelijktijdig bijna stil, en
lieten droomerig en zwijgend hun oogen gaan over het, tusschen de
duinen innig wegschuilende, dorpje, met het kleine kerktorentje en
de verre donkerblikkerende zee daarachter, waarover in een breedende baan het avondrood hun tegenstroomde. Het onrustige stemmingprikkelende gevoel, dat er niettegenstaande hun vriendschap, gewoonlijk tusschen hen bestond, was nu als door een zachte liefderijke
hand geheel weggestreken. Beider ziel lag open voor al die fijne gevoelens tusschen man en jong meisje, die zoo roerend argeloos
schoon in kleine onschuldige aanleidingen elkaar zoeken te naderen.
Hans had een bouquetje teer-lilablauwe klokjes voor haar geplukt
en Liesje bedacht gauw een eigen verzonnen leugenspreukje:
- Weet je wel, zei ze, dat als een meneer die zelf bij een jong
meisje op den boezem vasthecht, dan hoort hij 's nachts als hij droomt
klokjes luiden in den hemel!
Hij lachte haar met tijn oogen toe en spelde met onhandige
vingers de bloempjes vast, terwijl hij onwillekeurig met verre gedachten in liefde neerzag op de zacht golvende lijnen van haar jongemeisjes-borsten, die zoo jong en teer weren als van een vijftienjarig
kind.
Rond het aardige kuiltje van haar hals liet het opene van haar
blouse een witte blankheid, die zich als aanbood om te kussen en
opeens maakte hij gauw klaar en liep, wat stil geworden, vlugger
voort een eindje verder van haar af.
Maar in het dorp gekomen, waar lompe, brutaal-lachend naar hen
kij kende visschersjongens samenstonden op de hoek van een straat,
nam hij, als van zelf haar arm en hield dien met zachte hand omvat
tot ze voorbij waren.
- Moet je niet een paar ansichten koopen als herinnering? vroeg
Liesje, toen ze het bazaar-winkeltje voorbij kwamen.
Ze gingen het kleine, rommelig volgepakte winkeltje binnen en
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maakten, Duitsch pratend, onder elkaar gekheid, toen de winkelierster Liesje den heelen tijd als "de jongejuffrouw" aansprak ....
Hans kocht haar tot aandenken een gebronsd aarden beeldje voor den
schoorsteenmantel; en hij kreeg van Liesje een presse-papier met een
helblauw prentje van tt dorp er onder geplakt; en beiden met een
gevoel alsof het bezittingen van groote waarde waren, trokken ze gelukkig als kinderen er mee naar huis.
De avond was inmiddels gekomen; Liesje zette een kopje thee en
stak het schemerlampje met de rosen kap op, dat het kamertje in een
zacht-rosen halfduister hulde; en zoo bleven ze een heelen tijd lui
achterover in hun stoel vertrouwelijk zitten praten, met dat gelukkigmakend, harmonisch samenvoelen in de oogenblikken van zwijgen,
dat alleen tusschen twee menschen kan bestaan, als alles in vrede
tusschen hen is, zonder bewust-uitgaande gevoelens of opzettelij ke
gedachten •
••••En nu wordt je netjes als een zoete jongen naar "je hotel" gebracht zei Liesje opstaande. Een fatsoenlijke jongedame als ik mag
zoo laat geen heeren meer op haar kamer hebben!
Ze maakten zich klaar, namen jas en mantel mee, en dan gingen ze
tt huis uit, de deur opzettelij k hard achter zich dichttrekkend.
Arm in arm liepen ze het dorp uit naar het strand, tegen den sterken zeewind in.
Het was een huiverig-donkere avond! Ze hoorden het schuimend
bruisen achter de duinenrij reeds van dichtbij, voordat ze de zee nog
zagen liggen.
Waar de weg den hoek van het duin omging stonden ze beiden
plotseling stil. Een uitroep van verrukking kwam hun tegelijk naar
de lippen.
- Wat is dàt prachtig.
- O!.. •• Het lichten van de zee! Hans ••• wat is dat heerlijk ••• Wat ben
ik daar blij om, dat je dat treft; zóó mooi heb ik het nog nooit gezien!
Hun oogen begonnen langzamerhand aan de duisternis te wennen.
De nachtelijke zee golfde breed en machtig op hen toe, uit den achtergrond van zwart fluweel.... Laag trilçle ver een enkele ster boven
den zwart-neveligen horizont over de wateren; en uit die duistere,
verre wijdten, kwamen donker en dreigend de watergolven op hen
aanglijden in lijnen van inkt, in glimmende, klamme ruggen zich
heffend; dichter bij àànstormend, elkaar na-jagend en uiteenstuivend
in een lichtend-wit schuim, dat uitbruiste op het natte strand.

696

OP HET EILAND

Lange, kronkelende slangen van knetterend, fosforig licht, schoten flikkerend weg, met zijdelingsche sprongen zich krommend, als
dreigende, nachtelijke monsters.
Hans en Liesje, onbewust trillend, elkaars hand vastklemmend,
staarden zwijgend en ernstig naar dit woest-grootsche, adem-benemende mysterie. Langen tijd sprak geen van beiden een woord. Dan
liepen ze hand in hand verder over het strand, langs de donkere duinen.
Ze dwaalden daar rond, dicht gaande langs het water dat telkens
fluisterend kwam aanspoelen en zich terugtrok; hun voetstappen
achter hen, lichtten als fosforplekken in het vochtige zand.
Het werd later!. ••• Een koude avondwind kwam opsteken uit de
zee en ze zochten beschutting aan een duin-ingang.
Onwillekeurig zochten ze dicht aaneendringend elkaars lichaamswarmte. Hans legde zijn arm zacht om haar middel.
••••En meteen, bij die aanraking, was het of al haar bedroefde gevoelens, die ze opgesloten had om voor hem uit te spreken, als van
zelf zich losmaakten:
- Zie, zei ze op eens, zonder inleiding. Dààrom alleen al had ik
nooit, nóóit dat voor hem kunnen zijn, wat hij wilde: Dat hij niet in
staat was dat heerlijk grootsche met mij te doorleven ••••• dat alles aan
te voelen net zooals ik!. ••• Hij zou er bij gepraat hebben als hij hier
was •••• met grootdoenerige woorden .... om mij "te bewijzen, dat hij de
natuur zoo bewonderde!
Ze lachte bitter.
Hans sprak niet.
En zacht voor zich heen, alsof ze tot een ànder sprak, vertelde ze
haar laatste, droevige ervaring. Het was niets buitengewoons of ontzettends!.. ... Een leeraar van de muziekschool, waar zij les gaf, al wat
ouder dan zij - een "mislukte" door te groote eigenschatting - een
vereenzelvigde, tot hypochondrie neigende man, was verliefd op haar
geworden en had haar gevraagd. Ze had geweigerd; hij had aangehouden .... een heel jaar lang ....
"Al had hij dan alleen maar haar vriendschap; hij zou tevreden zijn, tt
zei hij. Niet zoo éinde100s verlaten meer in de wereld! Zijn eenzaamheid maakte hem slecht!
....Já; ze wist wat dat was .... ze voelde in hem, hóé verschillend ook,
iets terug van zichzelf, van haar eigen strijd, haar diepste leed .... En
ze werden vrienden, ze praatten veel samen. - Maar nóóit zou ze
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hem tot man willen hebben! waarschuwde ze hem, meer dan eens.
Alleen •••• een paar maal, toen de hoogere mensch in hem, weer op z'n
schoonst was opgeleefd, had ze, in een spontanen drang om liefde te
geven, om leed te verzachten, hem gekust .... nooit méér!
Toen begon hij "zijn rechten" te voelen! Hij werd handtastelijk
beschouwde haar brutaal als zijn eigendom. Een scène volgde! .... Zij
had getracht met liefde op te lossen; hij wendde zich met haat en
wraakzucht van haar af. Hij begon gemeene praatjes over haar rond
te strooien .... In een familie waar ze aan huis kwam, had men haar
gewéérd .... zoo ontzéttend krenkend! Ze was weggevlucht uit die
stad, niet in staat meer haar werkte doen. Hoe moest dat alles nog
worden .... ze had ook geen geld om ergens anders te wonen .... geen
familie om heen te gaan .... Haar stem was doffer geworden, ze haperde telkens en zweeg....
En ineens lei ze haar hoofd aan zijn schouder, greep zich met
koortsige hand aan zijn jas vast en barstte in een krampachtig
snikken uit.
Hij was koud van ontroering.
Hij wachtte eerst tot ze wat bedaardej en dan langzaam en met een
haast vrouwelijke zachtheid, liet hij zijn groote, sterke hand zoekend
gaan over haar haren, over haar gloeiend heet voorhoofd en haar door
tranen bevochtigde oogleden. Hij streelde haar zachte wangen, bedacht te vergeefs wat hij zou kunnen zeggen. Hij wist, in zulke gevallen met vrouwen, zijn woorden moeilijk te vinden, maar zijn hart was
mèt haar, warm en vol liefde. Als van zelf neeg zijn hoofd neer tot
haar treurend meisjeskopje. Heel zijn ziel riep in hem - Zeg maar
niets! .... Neem haar op je knie en koester het arme kind een beetje
aan je hart! Kus haar de tranen van de oogen en laat haar weer lachen
en dan uitrusten wang aan wang, met de oogen gesloten, tot alles stil
in haar wordt en vredig .... Stil en vredig!.. •• zooals hij bij Annie!. ...
Zooals hijzelf aan háár jonge moederborst zoo dikwijls uitgeschreid
had en zijn rust hervonden, in de uren, dat het leven voor zijn heftig
bewogen ziel, in déillusies en neergaande perioden, àl te zwaar voor
hem was geworden ....
- Annie!! .... Als met een schok deed het hem opvaren. Hij had
haar vergeten! Volkómenj bijna onmiddellijk na zijn komst .... Berouw, schaamte, wrevel tegen zichzelf, joegen hem het bloed naar het
hoofd. Hij vloekte innerlijk. - Ben je dààrvoor een man!? Dat je nog
niet één dag kunt willen wat je wilt, lammeling! Hij had onbewust zijn
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hand van Liesjes wang weggenomen•••• een haast onmerkbare p0ging om zijn schouder vrij te maken •••• Het was al gen6ég! .... Haastig
hief ze haar hoofd op; trok haar hand weg, die nog rustte aan zijn
borst. Ze bedwong zich met geweld, zocht haar zakdoek, snoot haar
neus•••• Hij voelde, dat hij dàn tenminste iets moest zeggen. En hij
praatte•••• stotterend een beetje in 't begin•••• met een onbenullige
goedigheid in z'n stem en dan rustiger met iets van den ernst van een
schoolmeester•••• - Nee, verr.... dààr was hij niet voor in den wieg
gelegd.
Hij zweeg plotseling stug.
Onwillekeurig stonden ze beiden op. Heel hun mooie stemming
was weg.
Liesje herstelde zich het eerst en hield onder het naar huis gaan
een moeilijk, telkens néérzinkend gesprek aan den gang, met een
vriendelij ke, maar vermoeide stem, als een gastvrouw tegenover een
visite, die te lang blijft zitten.
Hij antwoordde kortaf, was bijna onbeleefd.
Ze kwamen nu al dicht bij het huis.
Ze naderden van de kant van het duin; voorzichtig! •••• en slopen op
de teenen •••• maar vreugde van het avontuur was daar niet in! •••• Néé,
éérder de schaamte van een man en vrouw die samen hun eerste
zonde bedreven hebben! Ze ademden diep op, toen ze binnen waren.
Hans zat stil te peinzen in zijn stoel, terwijl Liesje nog wat brood
klaar zette. Nu was het hier nog ongezelliger in die kamer. - M'n
God, wat een leven! •••• En opeens steeg het weer zoo warm op naar
zijn hart, dat hij haar toch zoo graag wat liefde en geluk had willen
brengen •••• hij had toch gewild•••• en toch ook geprobeerd! Waarom
kon hij niet!!? •••
••••Ze stonden tegenover elkaar bij het goeden nacht zeggen; hij
hield de blaker in zijn linkerhand. Nu waren ze beiden weer gewoon
en keken elkaar met een vaag weemoedige sympathie in de oogen.
- Nou, nacht Hans!
- Nacht Liesje •••• slaap lekker ••••
Hij hield haar hand vast en boog zich aarzelend wat naar haar over.
- Hij wilde haar nu een nachtzoen geven! Alles zou weer goed zijn.
Ze begréép hem we!. ••• dat hij zich niet zoo kon uiten!- Maar ze zei
op eens met een vreemde, duidelijke stem.
- Annie moet toch óók nog eens een weekje hier komen!
Hij schrok even.
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- Ja, zei hij, ik zal het haar zeggen. Ze sprak er al van. Nou ....
dáagl Hij klom het kleine trapje in het bij keukentje op, naar zijn zoldertje en kleedde zich uit.
Huiverig trok hij zijn deken om zich heen. Het was koud •••• Wat
ging die wind te keer hier boven op die tochtige, holle zolderl
- Já, jál zuchtte hij, zich lang uitstrekkend.
Hij voelde zich moe, maar hij kon niet slapen. Zijn gedachten herleefden, dat alles van daar straks •••• Zéker, zéker, zei hij tegen zichzelf
••••Dat is ook goed; je moest zoo zijn •••• Maar niet z66 •••• Enfin ••.• ,
loop naar den duivell
En opeens klonk hem een zin in de ooren, die Annie tegen hem
gezegd had:
•••• Of begrijp je niet, dat het verdriet voor mij dáárin zit "in wat je
v6élt" "of je 't dan ook alláát voor me, uit medelijden, of niet1? Ja, en
toen had ze tegelijk zijn hoofd naar zich toegetrokken en hem
gekust •
••••Och kind, en wat kun je er ook aan d6én, aan wat je voeltl Wees
dus maar niet bedroefd; ook dàt begin ik alles in je te begrijpen en 't
verdriet er over gaat weg. Wij andere menschen wij zijn niet béter, we
zijn misschien alleen maar "gewoner". 0, ze was een engel.. •• en zijn
liefde zat zoo heerlijk vast en rustig in heml
Hij ademde diep en voelde zich weer opgewekt •••• En nu flitste het
hem opeens, als in een onbewust verband, door den geest, wat Liesje
straks had gezegd, toen hij haar in haar eenzaamheid had getroost:
"Dat ze hèm toch als vriend hadl"
- Och ja Hansje, je meent het zoo best met me, ik wéét het ••••
Maar je hebt mij niet noodig. Jij hebt immers Anniel
Met welk een ernstige rust had ze dat gezegd, als een oudere,
die tot een jongere spreekt.
Hij dacht zich opnieuw in haar leven in; 't was hem of hij haar daar
beneden alleen zag liggen •••• Arme, lieve kindl •••• Hoe wrééd was toch
dikwijls het levenl
- Het leven? klonk het als een vragende echo in hem na ••••
- Ja wat ànders!? antwoordde hij zichzelf verbaasd.
Meteen opende hij de oogen en staarde in het donker. Het was of
hij beneden een vaag gerucht vernam. Hij luisterde met ingehouden
adem. - Niets dan de wind, die buiten koud om het huis stormde en
huilde en de dakgebinten geheimzinnig deed kraken. Wat was het
hier spookachtig 's nachts op zoo'n eenzaam eiland. Hij keerde zich
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om en trok zijn deken vaster om zich heen met een gevoel van groote
ontevredenheid en een wrevel tegen zichzelf.
Maar meteen hoorde hij weer wat. De vloer kraakte - En nu ••••
Er werd aarzelend op zijn deur getikt.
- Ja! riep hij overeind-schrikkend.
- Mag ik even binnenkomen? klonk mat en zacht de stem van Liesje.
Ze opende de deur en trad schichtig binnen; het haar los krullend
bijeengebonden, een regenmantel over de nachtjapon en een
flakkerende kaars in haar bevende hand. Haar gezicht was bleek en hij
zag, dat ze geschreid had.
- Er is toch niets? vroeg hij ongerust, zich overeind heffend op
zijn arm.
- Ze schudde zenuwachtig het hoofd, zette de kaars op een stoel en
trok koud huiverend haar schouders samen .... - Ik ben bang! zei ze
heesch, met angstige oogen, als een slaapwandelaarster van hem wègstarend naar het rammelende vehster, terwijl ze onbewust, met nerveuze vingers zijn hand zocht •
•••• Ik ben bang •••• Hans •••• hoor je hoe 'n vreeselijk weer!. ••• Hans ••••
en ik kon maar niet slapen •••• Ik lig maar wakker .... Ze klemde zijn
vingers zoo vast, dat het hem bijna pijn deed. En opeens naast hem
komende zitten, op den rand van het bed, met de andere hand haar
oogen bedekkend, zei ze zacht: - 0, Hans, het was weer opeens
zoo dicht bij me ••.• dat vreeselij ke van twee jaar geleden •••• Het was
zoo spookachtig daar alles, beneden •••• en er is zooiets vreemds
vanavond in de lucht; overal •••• tusschen ons •••• ikweet'tniet .••• Wat is
het dan? riep ze opgewonden. O! je zult het né\tuurlijk gek vinden!?
•••• Maar ik kon 't niet meer uithouden. Ik móest hierheen •••• ik ••••
- Stil, zei hij opeens vast en rustig. Spreek niet meer. Het is mijn
schuld! Ik ben een ézel.!!
Hij zette zich overeind; nam haar gezicht tusschen zijn handen en
kuste haar.
Ze verroerde zich niet; haar wangen waren koud. Hij streelde die,
en keek haar lang en vast aan, met een diep dóórdringende liefde in
zijn blik.
Hij zag, hoe ze opeens rustig werd en vaag glimlachte - En dan
sloeg hij zijn linkerarm zacht om haar hals en met zijn rechter haar
slanke meisjesheupen omvattend, trok hij haar naar zich toe •••• het
wilde hoofdje, gouddraad-omsponnen, op het witte kussen in den
kaarslichtschijn.
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De oogen gesloten in matte schaduwing, lag ze als in een droomloozen slaap; alleen haar neusvleugels trilden nauw merkbaar. Op
zijn elboog leunend, zag hij van dichtbij met liefde neer op haar jong
gezicht, maar hij kuste haar niet meer.
- Liesje, ••••maak je oogen open en kijk me eens aan! zei hij
gedempt met den wilsvasten nadruk van den man, als hij spreekt tot
een vrouw, die hij weet dat van hèm is.
Ze sloeg langzaam en moe de oogleden op, zag hem vragend met
een licht verwijt aan.
- Kun je•••• nu •••• op dit oogenblik •••• aan háár denken? ••• Met een
volkomen gevoel van schoonheid en liefde?
Ze trilde even; zag hem dan vast en diep in de oogen en zei rustig
en helder - Ja! •••Want ik weet, dat ze van me houdt.
- En weet je ook•••• heel bewust; dat ik haar toch altijd liefhebben
zal en altijd van hili zal blijven!?
Maar meteen flikkerde een harde glans hem tegen, uit haar donkerwordende pupillen.
- Já, zei ze, haar adem beheerschend, ook dàt weet ik Hans! ••.•
Maar ik weet ook, dat ik nu, - al was het dan ook maar voor één
enkel uur van jou zal zijn .... en jij van mij •••• en met je hééle hart en je
hééle ziel - verstá je? ••• of: Dat ik anders je zal vervloeken voor
eeuwig.... jou en alle mannen met hun ell~ndig gedenk en ontleden!
Hij schrok even van haar heftige toon, maar meteen kwam een
breede glimlach over heel zijn gezicht en zich voorover buigend kuste
hij haar voorzichtig op haar zachten, mond. Liesje sloot trillend haar
oogleden en toen hij weer op haar neerzag, lag er over haar wonderlijk-gevormd kindergezichtje een blijde vrede, zooals men wel een
blond engelenkopje ziet op een plaatje.
Maar meteen tintelde een wetende glimlach van volwassen vrouw
om haar oogen. Vlug glipte ze onder zijn armen weg, sprong, handig
de rokken samennemend, uit 't bed en blies de kaars uit.
Hij hoorde het geritsel van kleeren in 't donker, 't geluid van haar
bloote voeten op de vloer.... en ze was weer bij hem, in haar zachte
nachtjapon nu! Haar hoofd met de licht-kittelende krulletjes woelde
zich een plaatsje dicht aan zijn wang en haar hart bonsde tegen zijn
borst, terwijl hij beide armen om haar heen sloeg en haar met voorzichtige handen, zacht en dan vaster tegen zich aansloot. Hij voelde
hoe haar lenig jongemeisjeslijf zich willig tegen hem vleide. ••••Hij
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wilde haar kussen, maar ze weerde hem af - Ik wil je eerst nog
wat zeggen!
- Wat dan? vroeg hij.
Ze trok met speelsche vingers zijn oor naar ûch toe en ûch even
oprichtend, fluisterde ze: •••• Dat jij .••• dat je mijn lieve schat bent! .•••
Nu ben ik niet meer eenzaam hoor ouwe Hans! En ik %al het ook
nooit meer zijn; want als ik je later niet meer zal hebben, dan %al ik
denken aan al dit mooie •••• dat blijft van mij, voor mijn heele leven. Haar stem trilde even.
Hij antwoordde niet; hij voelde iets opzwellen naar zijn keel, een
%achte mélancholie, die vreugde was; en zijn hart ging open van
goede, stille zonnigblijde gevoelens. Hun lippen zochten elkaar in een
lange kus, en ver weg en vergeten, stormde de wind over het nachtelij k eiland en bruiste de koude, donkere zee •
••.. Nu was het goed in dit stil, veilige huis, met hun beidjes in het
warme nestje.
WILLEM BOSCHMAN.
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LENTE.
Zing nu mijn hart, want uw bloei is een wonder,
Teer als de tint van het bottende groen,
Wijdsch als de blauwende hemel, waaronder
Iedere bloem nu haar best staat te doen.
Juich nu, mijn hart, want uw leven is bloeien;
Bloeien is leven in vrede met d' aard,
Broos van verwachting, bereid om te groeien,
Totdat een hand eens de vruchten vergaart!
Zing dan, 0 zing van dit eigene leven,
Dat, als een bloemkelk op stevige steel,
Pralend zijn hoofd naar de zon houdt geheven,
Blij om zijn plaats in dit bloeiend geheel!
WALDm VAN ECK.

EEN JAAR PROZAKUNST.
De boekcritiek schijnt in deze zonderlinge wereld een noodzakelij k
kwaad, zooals er meerdere zijn. De examens o. a. en de auto's en de
militaire dienstplicht en de prostitutie en de dagbladpers. Sedert wij
echter meerendeels het geloof verloren in een absolute aesthetica, naar
de grondbeginselen van dewelke een kundig letterman recht zou
kunnen spreken, hechten wij aan boekrecensies niet meer waarde dan
zij precies verdienen n.1. de waarde van praatjes en zeer individueele
oordeelen, ongeveer zoo belangrijk als de beoordeelaar zelf.
Zijn wijdte van begrip, zijn fijnheid van gevoel, zijn toegenegenheid en overgave aan het werk geven de eenige waarborgen voor een
critiek, die tenminste een zuivere reactie van den recensent op den
schrijver inhoudt. Indien n. 1. de recensent bovendien in goede conditie en op het oogenblik zelf welgemutst was. Aldus kan men zeggen,
dat elke critiek naar beide kanten reikt, naar den beoordeelde
zoowel als den beoordeelaar • En dat de lezer aan critiek alleen iets
heeft, zoo hij de persoonlijkheid van den criticus als ongeveer gelijkgeaard aan de zijne er kent. Of als hij zelf heelemaal geen oordeel heeft,
iets dat nogal veel heet voor te komen bij lezers. Voor het overige
schijnen recensies in periodieke bladen weinig anderen dienst te doen
dan als aandachtvestiging of wel reclame, waarbij het er dan geheel
niet op aankomt, of er lof dan wel blaam wordt uitgedeeld.
Dit alles natuurlijk in de onderstelling, dat de recensie geen eigen
waarde bezit als proza kunst, maar dit is een zoo zeldzaam geval, dat
het bij een bespreking van de boekcritiek nauwlijks in aanmerking
komt. Dus een onbetaalde advertentie voor het boek en een gewoonlijk onserieus babbeltje over een uitsluitend persoonlijke bevinding:
dat en niet meer is de recensie meestal. Men moest het van de
daken roepen, opdat niemand er meer in zocht en niemand zich onredelijk boosmaakte over een ongunstige of onfedelijk blij was met
een gunstige beoordeeling. En opdat men steeds besefte, dat de persoon van den beoordeelaar hier precies alles uitmaakt. Terwijl dan nog
die persoonlijkheid goed gedisponeerd moet zijn.
Intusschen maken deze overwegingen den arbeid van het recensee-
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ren juist niet verhevener of aantrekkelijker, als men er algemeene beteekenis aan ontzeggen moet. Den indruk van een boek zuiver onderscheidend te verwoorden is altijd een aantrekkelijke bezigheid, maar
dat momenteel subjectieve, dit toegespitst persoonlij ke, dat zoo los in
de ruimte schijnt te staan en evenwel een ganschen toestel van verzwegen aesthetische (en zelfs ethische) voor-oordee1en heimelijk meevoert en stelt, wordt toch als te wankelend en ephemeer gevoeld om op
den duur te bevredigen. Onwillekeurig zoekt de criticus naar vasteren
bodem, naar meer gelijksoortige elementen ter vergelijking en tot
overzicht, om zichze1ven tenminste weer een illusie van objectiviteit
te verschaffen. Van het eene gerecenseerd boek komt hij op een
gansche rij boeken uit éénen tijd en tracht uit haar opvolgende geaardheden zoo iets als een logischen groei los te maken. Dat lijkt dan
tenminste op een objectiviteit, juist alsof die boeken zelf hun karakter
en filiatie zouden openbaren, die de criticus dan maar eenvoudig mechanisch te noteeren had. Natuurlijk is dit niet minder een illusie, dan
welke objectiviteit van oordeel ook, de zuiverst wetenschappelijke
meegerekend, omdat de mensch nu eenmaal uit zijn eigen subjectiviteit niet loskomt, doch het is tenminste een subjectiviteit op breederen grondslag, allicht minder stemmingswerken in staat zeer verrassende perspectieven te openen tot beter begrip van de letterkundige
ontwikkeling des tijds, wel allereerst voor den beoordeelaar zelf, maar
dan ook voor zoovelen als van gelijksoortigen geest zijn en "iets aan
zijn oordeel hebben," gelijk het heet.
Aldus: van de eenzelvige boekrecensie tot het "overzicht der letteren" van een bepaald tijdvak, is maar één stap en een zeer menschelij ke, die ik, na ruiin een jaar détailcritiek, nu ook wensch te doen ten opzichte der Hollandsche proza kunst, zonder omtrent het resultaat overdreven illusies te koesteren. Want een jaar is maar een korte tijd, schoon
voldoende om een langzamen groei te onder kennen, terwijl men in de
letteren zoomin als elders op plotselinge ommekeeren kan rekenen. Die
zijn tenslotte uiterst zeldzaam en bovendien van dichtbij nog heel
moeilijk te duiden ook. Het blijft dus zaak voorzichtig te zijn en niet te
veel te willen zien in het vrij beperkte materiaal, dat voorhanden is.
Ten andere zou het echter wel wonder zijn, indien niet ook een beper kte litteraire produktie overeen beper kten tijd genomen reeds zekere
onderscheidingen toeliet en zekere geprononceerde trekken vertoonde.
Wat dan allereerst de aandacht trekt, zijn de sporen van het oude,
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de late bloeiseis van wat in de tachtig, negentig jaren der vorige eeuw
een heele boom was. Daar is de auteur Penning met zijn roman
Herman Wendel, die sterk aan Zola's naturalisme denken doet. Dezelfde neiging de levenlooze dingen tè beleven en hen tot beheerschende en richtende machten van de menschelijke lotgevallen te maken,
dezelfde eenigszins wetenschappelijke toestel van erfelijkheid en
milieu, maakten dezen roman tot een aardig Hollandsch bastaardnakomertje van den grooten Franschman en tevens tot een niet onbelangrijk boek, eenling tusschen zijn tijdgenooten.
Want meer naturalisme naar Fransehen trant heb ik niet gevonden,
wel Hollandschrealisme, dat nog van de tachtigers stamt. Van Jac. van
Looy's Jaapje hoeft hier niet gewaagd te worden. Dat is het Tachtiger
realisme zelf, natuur en werkelijkheidspoëzie in proza, het vooral
stoffelij k leven zuiver in klank en woord-beelding terug gegeven.
Maar de Schartens b. v. zetten de traditie voort in romanvorm,
makende in hun zachte dichtergemoed van de gemeenlij k barre werkelijkheid een liefelijke idylle, waar mens eh en druiventros een ongeveer gelijke waarde hebben. Onze litteratuur zou niet compleet
zijn zonder dit zoet zinnelijk poëtische, dit vooral picturale, dat de
beste Hollandsche tradities verlevendigt en hier altijd aanhangers en
beminnaars zal vinden. Augusta De Wit, met haar Brugwake gaat,
maar meer bewust en rhetorisch, den zelfden kant op van het dichterlijk proza, ter viering van het sprookjesachtig verre Oostersche
leven. Hierdoor staat zij ook vrijer en maakt minder den indruk van
verouderd te zijn, zooals de Schartens met hun al te volumineuse
détailbeschrijving.
Na dit min of meer van gisteren, komt dan het werk van vandaag.
Het zinneleven, de dagelijksche zinnelijke gewaarwordingen worden
niet als bijzonder meer gevoeld, omdat hun sterkte vergaan is. Daardoor wordt hun beschrijving nu als overbodig en vervelend beschouwd. En de taal, die opgeschud en verfrischt werd om maar het
zuivere woord en den klank te scheppen tot uiting dier nieuwe sensaties, die taal is thans veel minder in eere onder de prozaisten, omdat
de gedachte meer het passende rythme, de goedgebouwde periode
vraagt, dan het teekenend woord of de suggestieven klank. Zelfs kan
de gedachte het ook nog wel met het banale beeld en de gebrekkige
zinsvorming doen. Vooral indien er niet veel gedachte is.
Dies moet men bij die moderne boeken meestal niet om taalschoon
vragen, als is het dan waar, dat de besten toch iets van de Tachtigers
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hebben geleerd en liefst het eigen beeld, de zelfgevoelde beschrijving
geven, en aandacht en geduld hebben om daarnaar te trachten. Ik
denk b. v. aan boekjes als Dorothee Buys' Als de zinnen ontwaken of
Jo De Witts Donker Geluk. Maar op dit uiterlijke van zinnen, is deze
schrijverij toch geenszins aangelegd en over het geheel toonen de
auteurs daar minachting voor. Zij bedoelen het maatschappelijke en
ethische, de karakter- en zederoman, zou men kunnen zeggen. Niet
het primitieve leven der gewaarwordingen, maar de hoogere gevoelens des menschen, in verband met zijn medemenschen, interesseeren
hun. En wel, gelijk behoorlijk is, zeer speciaal de liefde, die men van
vele zijden op vele wijzen beschouwen en beoordeelen kan. De kerkelijken (M. Gijsen, Hooger op, M. Koenen, De Andere) doen het
met aanwending van de geconsacreerde moraal. Zij stellen hun gansche eigen geschapen verhaalwereld onder bescherming en ppperheerschàppij van een moreele godheid, die tenslotte orde scheppen
zal, al schijnt de verwarring nog zoo groot. Vroeger waren de romantische verhalen altijd op deze meer zedelij ke leest geschoeid, kan men
zeggen. De romantiek kende niet anders en het "lezend publiek" zou
niet anders geduld hebben. Toen kwam het naturalisme en verdreef
de zedelijkheid - beloonde deugd, gestrafte zonde, eind-goed-algoed - uit de roman boe ken, waar men haat nu langzaam aan weer
zietterugkeeren.Allereerstnatuurlijk bij de schrijvers, die een eenigszins militante religie belijden: de katholieke en gereformeerde. Dezen
hebben dan de bezwaarlijke en niet immer dankbare taak om het
juist geërfd en niet meer te verdrijven realisme te verzoenen met
zekere kerksche beschouwingen over mensch en maatschappij. Zij
moeten aannemelij k maken, dat die wereld, die zij trots alles vrij
nauwkeurig realistisch beschrijven, ook nog een zedelijke wereld is en
slagen daarin slechts ten koste van de waarschijnlijkheid, door in
godsnaam een beroep te doen op de kracht van het geloof, dat dan
niet alleen bergen, maar elke denkbaarheid en mogelijkheid verzetten
moet. Men gevoelt wel, dat dit niet ganschelij k in orde is. De katholieken zijn eigenlijk eerst onlangs tot het naturalisme, dat is tot een
persoonlijk nieuwe bevinding van de uiterlijke wereJd, ontwaakt en
moeten en willen daar nu uiting aan geven. Maar naturalisme beteekent in wezen waardeering van alle leven ononderscheidenlij k, en dat
is klaarblijkelijk t-egen de moraal, die juist van scheiding leeft. Tenzij
nu deze nieuwere katholieke schrijvers, die er op uit zijn de kool der
moraal mèt den geest van de nieuwe waardeeringen te sparen, overgaan
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tot het phantastisch leven van oude tijden, waar verbeelding en werkelijkheid innig gemengd waren, en zij b. v. Begijnhofsproken schrijven, is er op het gebied van den roman voor hen geen heil te wachten.
Zij zullen het hier nooit verder dan de middelmatigheid brengen,
hybridische middelmatigheid van een zedelijke wereld, waaraan te
gelooven zelfs den geestverwant moeilij k valt, wijl de opzet al te direct
controleerbaar wer kelij kis.
Zoo men opnieuw de ethiek in den roman begeert, lijkt het beter
van den aanvang af de realiteit romantisch, dat is hier naar gevoelsbehoeften vervormd, weer te geven, oftewel het met de werkelijkheid
zoo nauw niet te nemen .... gelij k de auteur Eilkema de Roo dat doet
in zijn romans In den maalst-room van het Onbewuste en Naar de
bronnen van het Inzicht. Dat is heel en al romantische schrijverij. Het
doet enorm ouderwetsch aan, is echter misschien weer het tegenovergestelde. Wie daarvan genieten zal, dient evenwel in eenzelfde ethische sfeer met den auteur te leven en vooral vatbaar te zijn voor het
zedelijk spel van deugd en ondeugd, toch weer een beetje anders dan
in 't jaar ' 30. Indien echter Eilkema de Roo weer een nieuwe strooming beduidt, dan is het voorloopig nog geen sterke. Het meeste en
krachtigste wat in proza uitkomt, heeft van het naturalisme in elk
geval nog het a-moreele behouden. Het zijn vooral de boeken door
vrouwen geschreven, die in dit opzicht merkwaardig zijn. Hier verschijnt slag op slag een individualisme, dat ook met de conventioneele
moraal op sexueel gebied breken wil. Al deze romans of novellen
(Lenoor Sonnefeld, Donker Geluk, Als de zinnen ontwaken, Het onvolmaakte enz.) schrijven onomwonden van dingen die men vroeger
niet zeide. Hoe een jong meisje niet enkel een Feflij k bloempje is, dat
geplukt moet worden, gelij k de conventioneele moraal wil, doch een
eigen leven, ook van zinnen, heeft, dat tot uiting dringt. Hoe, over 't
geheel, in een meisje het er eenigszins anders uitziet dan vroeger wel
oirbaar werd geacht, en hoe dien tengevolge haar verhouding tot den
man, tot de liefde en het huwelij k, dat is vrijwel tot de geheele maatschappij, veranderd is en nog voortdurend anders wordt. Dit hangt
nauw te samen met de vrij wording der vrouw, die immers zelve deel
van de algemeene vrijwording van het individualisme is. Deze jonge
schrijfsters getuigen er van op het gebied, dat de oudere feministen
niet betraden, uit voorzichtigheid of wijl hun eigen persoonlijkheid zoover nog niet ging waarschijnlijk. Nu de zege, tenminste theoretisch, over de gansche linie bevochten is, durven die jongeren ook

EEN JAAR PROZAKUNST

709

deze ietwat hachelijke quaestie aan en constateeren onvervaard, dat de
vrouw in het sexueele volstrekt niet bestaat als precies het tegendeel
van den man, gelijk de wereld vanwege de dichterlijkheid gaarne en
lang gemeend heeft. Dat zij evenzeer, ofschoon dan wat minder sterk
en dwingend, hun zinlijke verlangens hebben en over het geheel, niet
minder dan de man, actief zijn, als de liefde begint te spreken.
En ten slotte, dat dit alles zoo werkt en verloopt, zonder dat hierbij
de gewone, de gemeenschapsmoraal, een stem in het kapittel heeft.
Dit laatste schijnt vooral niet het minst belangrijke. Vele der jonge
vrouwen in deze boeken gaan mannen liefhebben, die of al getrouwd
of zeer hecht verloofd zijn, en dat blijkt in het minst geen verschil te
maken, noch voor het gevoel, noch voor het gedrag dezer minnenden.
Namelijk uit een wereldsch, een fatsoensopzicht. Wel ondervinden zij
meelijden en zekeren weemoed om het fatale beloop der dingen, doch
"wat de wereld er van zegt'" laat hen alleen in zoover niet koud, dat
zij trachten zoo min mogelijk hun omgeving van ouderen te choqueeren. Maar dit geschiedt enkel uit goeden smaak en den afkeer van
noodeloos krachtverlies. Hun gevoel zelf echter is hun onvoorwaardelijk gewichtiger en rechtvaardiger ter verwerkelijking dan welke sociale conventie ook en hierin slaan deze schrijfsters ten onzent ongetwijfeld den nieuwen toon aan, die in Duitschland en Frankrijk al
sedert lang, en heftiger gehoord werd. Frits Hopman, in zijn roman
van De liefde die vrij wou zijn, accentueert dan nog dezen vrijheidsdrang der liefde, zelfs tot het gruwbaar anarchistische toe •••• en slaagt
er niet in ons van zijn werkelijkheid te overtuigen.
Er is in deze verhalen, bij alle bedoeld episch realisme, een sterk
lyrische trek. Zij blijven vrij dicht bij de persoon van de schrijvers en
lijken soms wel zeer sterk op Wahrheit und Dichtung uit het eigen
leven. Romankunst, zoo men daaronder verstaan wil de reflex van grooteren en wijderen kring van leven, ongelijksoortig met den schrijver,
komt hier in Holland niet zoo alle dagen voor, sedert de dagen van
Bosboom Toussaint, Schimmel en Potgieter. Toen waren de
formules voor de beschouwing en beschrijving der wereld eenvoudiger en voor allen gelij k. Er was een simpele ideeële eenheid over de
dingen, die verloren raakte, sinds de individueele verschillen vooral
in het oog sprongen. Toen kon men niet langer zooveel ineens meer
omvatten en bleef van zelf dichter bij wat men tenslotte eigenlijk
alleen zich verbeeldde een weinig te kennen: de eigen persoonlijkheid
die vroeger juist onbelangrijk geacht werd. En van dit eigen zielsge-

7 IO

EEN JAAR PROZAKUNST

bied worden dan alle terreinplooien verkend en waarlij k vreemde
vondsten aan den dag gebracht.
Autobiographie, phasen van het eigen leven, daaruit bestaat het
overgroote deel der Hollandsche prozaletteren tegenwoordig en ook
het beste deel. De Schartens zijn nog auteurs, die echte romans schrijven: hun Druiventrosgeluk is er zulk een. En Van Moerkerkengeeft
in zijn historischen cyclus iets dat tenminste buiten zijn gewonen
dagelijkschen zelf staat en ook van Herman Salomonson (Menschen
van hun Tijd) kan men zeggen, dat hij zichzelven niet tot enkel object
van beschouwing maakt in zijn werk.
Maar Raeskin, maar Karel Wasch, en nu laatstelijk ook Herman
Robbers, geven eigen belevingen of tenminste zichtbaar uitbreidingen
van het zelfbeleefde of de eigen persoonlijkheid. Raeskins boek
H ageveld lij kt vooral interessant om het onderwerp: het leven van een
jongen, die zich vergiste in zijn geestelijke roeping. In zeer gematigd
(ook wel middelmatig) realisme geeft dit werk overtuigend de stemming in een priesterinrichting weer en interesseert door lotgevallen,
die de onroomschen enkel maar van hooren zeggen kennen. Iets
nieuws in taal of gevoel of gedachte was er hier echter niet.
Karel Wasch daarentegen, in zijn Salon-Salome, bracht wel iets
nieuws. Dieper dan welke ook van deze schrijvers en schrijfsters,
daalde hij in zichzelven en vond wat excessieve zelfbewustheid en
zelfbezinning altijd vinden: een onzekerheid van gevoel, een volkomen gebrek aan spontaniteit, die alle dadenleven verlamden.. Daarnaast dan ook een gestadige wisseling en groei van het denk- en gevoelsleven, door de uiterlijke omstandigheden nauwelijks geraakt of
beinvloed. In een soort van liefdesduel meteen hartstochtelij ke vrouw,
die hem binnen haar sfeer tracht te trekken en tot haar hevigheid van
leven op te voeren, komt dit pijnlij k gemis aan gevoelskracht te
blijken. Hij blijft in het passioneele altijd hinderlijk beneden haar en
zijn eigen verwachting, doch ontdekt tenslotte toch wel zijn eigen sfeer,
die er een is van brandend levende, lucide cerebraliteit, waarmee de
hare zoo goed als niets gemeen heeft en waarin hij nooit zal kunnen
liefhebben met zelfvergeten overgave ••.•
In deze strak gespannen aandacht voor het eigen dieper zelf, in deze
vaak zoo smartelijke zelfverdieping is Karel Wasch niet de eerste geweest. J. van Ouds hoorn heeft dit sombere land al eerder en met
vrucht verkend. Maar dit verkleint niet de fijne sterkte, waarmee
zijnerzijds Karel Wasch dat raadselige iets, de persoonlijkheid, ex-
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ploreert en al verder afgrenst. Wat deze jonge vrouwen doen voor den
primitieveren kring der zinnelij ke gevoelens, doet Karel Wasch voor
den ganschen mensch, zoover hij dien te onder kennen vermag, en bevindt voorloopig de volkomen onstabiliteit, de rustelooze vervloeiing
van het geestelijk leven, zij het ook binnen een vast kader.
Een boek als van Karel Wasch, en meer naar het gevoel toe ook
sommige dier boeken van vrouwelij ke auteurs, geven dan niet alleen
meer dan amusement, doch zij gaan ook boven het bloot aesthetische
uit. Zij bedoelen nieuwe verhoudingen in beelden te uiten, zij trachten nieuwe waarden aan te geven in de betrekkingen der geslachten.
Waar Penning (Herman Wendel) mevr. van Gogh-Kaulbach (De
liefde die overwint) Van Boven (Een Scheiding) de Schartens (Het
Geluk enz.) Raeskin (Hageveld) Marie Koenen (De Andere), om maar
dezen te noemen, enkel het levende geval willen, een stuk leven min
of meer suggestief verbeelden, met meer of min onbewuste moraal,
daar bestaat in die anderen zekere tendenz, of ook wel een nieuwe, zij
't nog vage, onderscheiding van zedelij ke waarden, die hun werk tot
iets meer dan een vluchtig aesthetisch genot maakt. Met andere woorden: er is hier een centrale gedachte verwer kelij kt. En sedert wij niet
meer zoo brandend zinnelij k leven als de tachtigers deden, verlangen wij
weer de idee in het kunstwer k en achten het hoogst, waar die verschijnt.
Indien n.l. daarbij het kunstelement, het beeldende, zuiver behouden
blijft en niet, als bij Eilkema de Roo, allengs tot een soort van karikatuur der werkelijkheid verwordt. Want dan kan ons ook de idee weer
niet schelen, omdat ideeën altijd mogelijk zijn, doch alleen de ideeën
die werkelijkheid worden, voor ons aannemelijk als werkelijkheid in
de schepping der kunstenaars, het nieuwe leven beteekenen.
Daarmee is dan geenszins gezegd, dat het oude leven, het bekende,
verbeeld, niet belang- of genotrij k om te zien zou zijn. Hoe meer daarvan hoe pleizieriger, kan men zeggen. Doch wIe het toekomende wil
zien worden, den menschengeest in zijn groei, moet op die litteratuur
letten, die het nog niet bestaande reeds in onze verbeelding weet waar
en werkelijk te maken. Enkele auteurs deden in dit jaar daartoe meer
of min gelukte pogingen en ik geloof dat zij de richting aangeven, die
onze letteren, en daarin onze gansche zedelij ke en aesthetische ontwikkeling, in het vervolg zullen gaan. Het overige is schitterend vuurwerk of zeer lieflijk gebloemte, doch wat de vruchten der toekomst
draagt is elders, bij die dikwijls wrange karakter- en zedeschilderingen,
FRANS COENEN.
die velen ergeren en verontrusten.

J.

G. DANSER.

Het is pijnlijk over een jongen dichter te moeten schrijven als over
een doode. Maar voor degenen, die hem hebben gekend, en die overtuigd zijn dat met hem eene werkelijke schoonheid verloren ging, is
het een plicht daarvan te getuigen.
Hij was slechts 26 jaar oud; hij overleed te Rotterdam den 27en
Maart. Het is overbodig ~ich af te vragen wat het leven van hem, als
dichter, ~ou hebben gemaakt. Laten wij die pijnlijke vraag en. beschouwen wij met liefde wat hij ons heeft geschonken! Het bestaat uit
het kleine bundeltje sonnetten, getiteld Ontmoetingen, dat in het jaar
1917 door den heer J. van Krimpen te 's Gravenhage in 75 exemplaren werd uitgegeven. De~e 24 sonnetten, met enkele onuitgegeven
gedichten vermeerderd, ~ullen zijn volledig werk vormen. Het is voldoende om ]. G. Danser tusschen de N ederlandsche dichters van het
begin dezer eeuw een eigene plaats te geven.
Wat de~e gedichten ~oo gunstig onderscheidt van het werk van
vele jongere kunstenaars, is die ingetogenheid, die eerbied voor zichzelf en zijne kunst, die hem ertoe noopt niets van zijne hand in het
licht te geven wat niet geheel den graad van ~uiverheid heeft bereikt
die hij bij machte is eraan te geven. Deze ernst is, vanwege een jongen
dichter, misschien ~eld%élmer dan men denkt.
Het gevoel dat in die gedichten wordt uitgesproken heeft de schuchterheid van den jongen man die, met een hoofd vol droomen, zich een
vreemdeling voelt in de woelige wereld.
Het is niet de romantische wereld-srnart, geboren uit hoogmoed,
van iemand die het leven beschuldigt zich niet te voegen naar zijne
sentimenteele droomen. Het is veeleer een angst, een weemoed om
alles wat hem aan heerlijkheid voorbijgaat, misschien een voorgevoel.
Spreekt hij niet, in het mooie sonnet De jonggestorvene van den dood
op een toon die verwant is aan de latijnsche gelatenheid van een Chénier of een Moréas? En die toon werd in de Nederlandsche poëzie niet
zoo vaak vernomen.
Men heeft slechts de mooie beginrege.ls te le~en van het sonnet Het
naakte Meisje, om zich rekenschap te ~:even van het karakter dezer
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poëzie, waarin de woorden een transparant glas zijn voor het schoone
beeld van des dichters gevoel:
Zij ligt, zoo rij k in haar ontroerend naakt,
Zoo argeloos, ontdaan van alle kleeren:
Een kind niet radend wat het doet ontberen
En toch zoo schoon, zoo lieflijk en volmaakt.
Deze vier regels zijn voldoende om te doen beseffen wat de Nederlandsche poëzie in dezen jongen dichter verloor.
J. v. N.
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FRANCIS JAMMES,

Le poète Rustique. Paris,

Mercure de France 1920.
Ik ken geen schrijver die zoozeer de critiek ontwapent als Francis Jammes. Dat
sommigen, die een roman bewonderen om het evenwicht van zijn bouw en zijn
psychologischen toon, en die een gedicht waa rdeeren om de stijgende en volledige
ontwikkelingslijn van een gevoel, ernstige bezwaren hebben tegen de kunst van
dezen auteur, is gemakkelijk te begrijpen. lVIaar in welke gesteldheid men ook
een boek van Jammes ter hand neme, hoe goed men ook al de tekortkomingen
ervan inzie, men ontsnapt niet aan de zinnelijke bekoring die ervan uitgaat, aan
de ontroering die wordt opgewekt door den zachten gloed van ernstige en eenvoudige liefde, waaraan zijne verzen en ;ijn proza rijk zijn. Het hart van een dichter is hier aan het woord. Hoe arm, hoe "litterair" lijken de meest majestueuze
natuurbeschrijvingen der romantici en der naturalisten naast een enkel zinnetje
van Jammes, waaruit men den geur ademt e~:ner bloem, en waaruit u de frissche
koelte tegenwaait van een lentewind. Ijdel %Ijn de pogingen van den geest die zich
wil verzettenj het hart is al te zeer bedwelmd.
Het is nochtans niet te ontkennen dat - om alleen bij het prozawerk van dezen
dichter te blijven - die bekoring niet meer ZOO sterk is als vroeger, en dat zijne
laatste verhalen, MonsiBur Ie Curé d'Ozeron ImLeRosaire au soleil, niet meer den
zuiveren toon hebben van Clara d'Ellébeu,e of zelfs van Pomme d'Anis. Het
gevoel heeft niet, zooals de geest, de kracht cIm zich te vernieuwen. Het kan zuiverder worden in Zijne uitingj maar in waard.e blijft het zichzelf gelijk.
lets nieuws wordt ons dan ook in Le poète Rustiq ue niet geboden. Het boek zou
als ondertitel kunnen dragen: eenige bladzijden uit het leven van een dichter. De
grootste eigenaardigheid van dezen poëet is dat hij het ideale figuur verwezenlijkt
waaronder gevoelige zielen zich het gedroomde beeld van een dichter voorstellen.
In de eerste plaats zijne omgeving: eene liefelijke vrouw, talrijke bloeiende kinderen, een trouwe hond, een vriendelijk huis en een tuin vol bloemen. Dan des
dichters dagelijksch leven: de wandeling, de jacht, de vischvangst, de verzorging
der bloemen en in de stilte der kamer het nE:erschrijven van de ontroeringen die
bet schouwspel der schoone wereld in zijn hart verwekt. Natuurlijk zijn er ook
hartelooze menschen, die den dichter miskennen en vervolgen •••• Gij denkt misschien aan het leven van dichters als Baudelaire, Verlaine, Moréas en meent dat
hoogerbedoelde ideale figuur zeer zelden in de werkelijkheid voorkomt. Zij is inderdaad zeer zeldzaam. Maar ik ken er althans ééne: Francis Jammes. Dit is zijne
eigenaardigheid, zijne kracht en zijne zwakhE:id. Zijne kracht, omdat hij zich door
niets laat afleiden van wat hij als de hoogstl~ schoonheid aanziet en omdat deze
zich vaak aan hem in al hare zuiverheid heeft geopenbaardj zijne zwakheid omdat
een der hoogste aspecten der aardsche schoonheid hem, ZOO niet geheel verbor-
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gen blijft, dan toch minder belangrijk lijkt: de eeuwige strijd van het menschelijk hart.
De tragedie van het menschelij k lot, die ten allen tijde de allergrootste dichters
heeft geënspireerd, is niet in de eerste plaats de bron van zijn dichterschap. Men
sticht verwarring als men naar aanleiding Van zijn werk de namen noemt van VirgiliusenLamartine. Hij is een echt, een zuiver dichter; maar niet een groot dichter van eersten rang. Een groot, een klassiek dichter is niet origineel in den zin
die vrij algemeen aan dit woord wordt gehecht, en volgens denwelken Jammes
een zeer groot dichter zou wezen. In L' almanach d u poète R ustiq ue, het tweede
deel van dit boek, is die originaliteit wel bijzonder typisch. Zij is soms ergerlijk.
Maar toch bewondert men hoeveel schoonheid ons daarbij wordt geboden in de
enkele versregels, die hier en daar, als kostbare bloemen, tusschen zijn proza ontluiken, zooals b. v. dat kleine zinrijke gedicht: Horoscope du mois de septembre:
L' enfant née en septembre
Aura des cheveux d'ambre
Bouc1és comme raisins,
Et la pomme est son teint.
Elle fera entendre
Cette voix grave et tendre
Qui traine à l'horÏ%on
Quand les vendangeurs rentrent
De la vendangeaison.
En als criticus is men ontwapend.
FRANCIS CARCO, L' Equipe. Paris, Ernile-Paul
frères, 1919.
Deze vruchtbare schrijver blijft zijn eenmaal gekozen wereld getrouw: vagebonden, deernen en beroepsmoordenaars. Deze eenzijdigheid is wellicht een
gevolg van zijn kunstenaarstemperament en is dus allerminst te laken. Ten
minste niet in zichzelve, want de persoonlijkheid van den kunstenaar blijft toch
eigenlijk, welk ook het onderwerp weze, de meest belangrijke zaak. Niet dat ik
de keus van het onderwerp onbelangrijk acht! Integendeel, - en de jonge fransche schrijvers hebben daaromtrent de ideeën eener vorige generatie verworpen
- ik houd het voor eene zaak van het grootste gewicht. Maar de toon van een
kunstwerk bepaalt toch voor een ~root deel de eigenlijke waarde ervan. Het komt
er slechts op aan dat de kunstenaar zijn onderwerp beheersche.
Dat F. Carco daarin meestal slaagt, is een gevolg van het feit dat hij zich door
zijn kunstenaarsinstinct laat leiden, in plaats van door vooropgezette theoriën. Dit
laatste deden de naturalisten en is der redenen van hunne esthetische decadentie.
Vanuit een psychologisch oogpunt lijkt dit jongste boek van den schrijver van
]ésus-la-Caille sterker dan zijne vorige werken. Maardit is slechts een illusie. Zij
komt daaruit voort dat de schrijver ditmaal alle figuren en voorvallen rond een
middenpunt heeft gegroepeerd. Zonder dat daarom het psychologisch inzicht van
den schrijver aan diepte heeft gewonnen, lijkt deze roman sterker: zoo groot is
voor elk kunstwerk de belangrijke rol der compostie.
Marcel Bouve, geduchte hoofdman eener bende, is pas uitde gevangenisontslagen. Hij is onrustig, lusteloos. Zijne vroegere makkers zijn hem ontrouw ge-
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worden, Bohèche is thans hun leider. In een tragisch tweegevecbtsteekt Bouve
zijn concurrent neer. Zijn eer is gewroken, zijn levenslust keert weer. Maarop
een avond verneemt hij achter zich eene stem die hem roept. Het is eene oude
vrouw, de moeder van Bobèche, die weet dat hij haar zoon heeft gedood en vraagt
waar hij bet lijk heeft gelaten. Bouve zegt dal: hij van die heele zaak niets afweet,
bedreigt baar•••• Maar zijne rust is weg. Is hij bevreesd dat zij hem zal vervolgen
en aanklagen? Neen, bevreesd is hij niet. lJIaar hij denkt steeds aan de oude
vrouw: zijne taák is niet geëindigd. Het wordt eene obsessie. En op een middag
ziet hij haar weer; zij beeft hem niet bemerk!'. Hij volgt haar en spreekt haar aan
op een onverschilligen toon. Hij gehoorzaamt aan een onweerstaanbaren drang,
en gaat men haar mee tot aan hare wonini. Maar de oude vrouw spreekt bem niet
meer van haar zoon. De volgende dagen gaat hij wandelen in de buurt van hare
woning. Hij weet dat hare kamer gelegen is op de derde verdieping. Zal hij naar
boven gaan en een einde maken aan de halludnatie die hem vervolgt? Hij gaat er
heen met het vast voornemen haar· te dooden, keert terug, doolt een gansche
nacht rond. Ettelijke malen doet hij den vergeefschen tocht. Eindelijk overwint
hij zichzelf en bezoekt de oude vrouw. Hij doodt haar niet maar schreeuwt haar
de ijselijke bekentenis in 't gezicht•••• En hij verlaat de kleine kamer, waar de
moeder zit te snikken, en wandelt met verlicht gemoed door de stad: hij is weer
de oude Bouve, de onoverwinnelijke.
Niet zoozeer om de paar sterke tooneelen waarin de schrijver op de meest eenvoudige wijze een groot tragisch effect bereikt, vind ik dit boek merkwaardig,
dan wel om den psychologischen toon. Deze - en dit is, met het oog op de personnages, eene bijzondere verdienste - is nergens geforceerd. Hij is natuurlijk
en sober. In de moeilijkste oogenblikken latell een gevoel van maat en evenwicht,
en een zuivere smaak den schrijver van L' Bquipe niet in den steek. Misschien
zou men kunnen zeggen dat hij in den overgang van het eene gevoel tot het andere
een beetje bruusk is, zoodat sommige detaih: ons niet steeds heel duidelijk zijn.
Het is in de naturalistische literatuur over vagebonden en meiden dat een zeker
soort romantisme zich het langst handhaafde. Daarvan vertoont I' Equipe echter
geen spoor. Dit is niet slechts eene kwestie van temperament. Het is ook eene
kwestie van methode. Er is een weg, die ook degenen die met de beste bedoelingen zijn bezield, onvermijdelijk voert naar den romantischen afgrond. Het voorbeeld van den betreurden Charles Louis PhiL:ppe is daar, om dit te bewijzen. De
methode van F. Carco is de goede. Zijne personnages zijn geene typen, of althans
niet als dusdanig bedoeld. Zij zijn gewone menschen. Wat hem in hen interesseert zijn niet hunne afwijkingen, maar de e,~uwige eigenschappen van geest en
gevoel waardoor zij mensch zijn. Waar bij voorbeeld Victor Hugo ons in Les Misérables wil aantoonen dat een bandiet hetzelfde (zooniet een hooger) eergevoel
toont ons
ons de schrijver van L' Equipe dat het eergebezit dan een gewoon
gewoon burger,
burger,toont
voel in het gemoed van een moordenaar denzElfden oorsprong heeft dan in het hart
van ieder sterveling.

P.

J.

TOIJLET,

La Jeune Fille verte. Paris,

Emile-I'aul frères, 1920.
Deze roman van P. J. Toulet behoort tOl. eene zeer typische soort fransche
unst, waarvan de tegenwoordige tijd slechts weinig vertegenwoordigers telt.

BUITENLANDSCHE LITERATUUR

717

Tusschen de huidige schrijvers ~e ik er twee - maar ook twee zeer belangrijke
- die de traditie voortzetten, welke loopt van den goeden Lafontaine tot Voltaire: Anatole France en Colette. Aan de kunst van deze twee echt-fransche schrijvers naar den traditioneelen geest is het werk van P. J. Toulet verwant.
Evenals de schrijver van Monsieur Bergeret, bekijkt hij de menschen met het
scepticisme van den pessin$t, al kan zijn glimlach niet altijd een wreeden grijns
verbergen; evenals de vriendelijke boschnimf, die ~ch voor de wereld madame
Colette noemt, paart hij aan eene hartstochtelijke liefde voor de natuur de zeldzame intuïtie van de schuchtere en troebele verlangens van een meisjeshart. En
evenals aan die beiden hebben de Muzen den heer Toulet eene gave geschonken
die steeds zeldzamer wordt: eene zuiverheid van taal en stijl die, over het hoofd
van vele generaties, den band weer aanknoopt die het romantisme voor altijd
scheen te hebben verbroken.
De stijl van P. J. Toulet is rijk aan vele verborgen schatten. Geen der hulpmiddelen die de syntaxis den schranderen kunstenaar biedt is hem onbekend.
Zijne taal heeft zinrijke en geestige reticenties, zij is spee1sch, nerveus en vol onverwachte wendingen. Lijkt zij soms al te precieus, ~j blijft toch steeds levend.
Welk een zuiver en bekoorlijk instrument!
Het onderwerp van La Jeune Fille verte lijkt in vele opzichten op dat van vele
provinciale romans, zooa1s er, na den bloeitijd van hetromantisme,doorChampfleury en zijne makkers werden geschreven. Maar welke tegenstelling tusschen
de kleurloosheid en zelfvoldaanheid van deze prae-naturalisten, en de bontheid
en geestelij ke vivaciteit van dezen ironist!
Het verhaal speelt in eene kleine provinciestad, waar de erfenis van een schatrijken ouden heer de hebzucht gaande maakt van alle families. En wat de schrijver ons van het karakter der inwoners doet zien en laat vermoeden is weinig stichtelijk. In dit midden beweegt zich het gracieuse figuur van het meisje met het
groene kleed. Zij is verliefd op een jongeling, die haar wordt betwist door de
hartstochtelijke notarisvrouw. Deze moet echter hare prooi loslaten, die ~ch
tegen hare tiranny verzet. De jongelieden huwen met elkaar en ontvangen bovendien het zwaarste deel der erfenis. Zoo wordt ten slotte de deugd beloond in dit
boek, waarin de schrijver niet erg aan de deugd schijnt te gelooven.
Men ziet hoe eenvoudig, hoe gewoon het onderwerp is. Hoevele malen zou het.
sedert Balzac, door allerlei schrijvers behandeld zijn geworden? Alweer een bewijs
dat een goed kunstenaar van het meest banale onderwerp een nieuw en interessant
kunstwerk weet te maken.
Alle goede hoedanigheden van den schrijver van La Jeune Fille verte vermogen
echter niet dit ééne gebrek uit te wisschen: de schrijver heeft ~ch in de compositie van zijn roman al te zeer laten leiden door zijne fantasie. Deze is bekoorlijk
maar grillig. Zij verlustigt zich vaak in bijZOnderheden van minder belang. die
baar in de gelegenheid stellen ~ch in al hare bekoorlijkheid te vertoonen. Vergeven wij den heer Toulet deze lichte ijdelheid. die de eenheid van ~jn roman in
gevaar brengt, maar waaraan wij wellicht de mooiste bladzijden die het werk
bevat hebben te danken, zooaIs wij hem ~jn pessimisme vergeven en zijn twijfel
aan de grootmoedigheid van het menschelijk hart, omwille der liefde waarmede
hij de aardsche verrukkingen beschrijft.
JAN VAN NIJLEN.

LITERATUUR.
HlrrGESLACEITDBR SANTELJANOS (DE VERWEERDE
JAREN, HET LICHT DAT GLOORDE,DElàvOLTE
DAGEN, DE DORRENDE AKKER KIEMT) door

Joost Mendes. W. L.c!èJ. Brusse, Rotterdam,
Ig18, 'Ig.

Histoire politiqUB et sociale d'une familie • ••• van Amsterdamsch Joodsche
diamantbewerkersinde zeventig en tachtig jaren van de vorige eeuw. Een cyclus
van acht deelen wordt ons toegezegd, waarvan de bovengenoemde verschenen zijn,
in hun hooggestemde, poëtische titels reeds Vlij nauw keurig het karakter duidend
van den geheelen kring. De bedoeling deze r schrifturen gaat nogal ver: niet
minder dan een stuk Hollandsche beschavin,r.;geschiedenis uit het roerige laatste
kwart van de 1ge eeuw. Niet alleen hoe het volk der diamantbewerkers leefde,
zwoegde en braste in die jaren van overste1p1mde weelde, den "kaapschen tijd"
genaamd, toen het beschavingspeil daar nog heel laag was en destoffellijke Vlelvaart weinig beters bracht dan dolzinnige uitspattingen en àl vergrovende
genotzucht, wilde de schrijver hier te boek stellen. Maardesfeervanhetgeheele
Amsterdamsche leven dier dagen, met zijn kldnsteedsche opvattingen en achterlijke behoudzucht, trachtte hij te benaderen, waardoorheen dan allengs een
andere toon gehoord werd, die van het socialisme, bij de diamant- en andere
werkers begonnen. Hoe die Joodsche kringen een gansch ander aspect gingen
vertoonen, in dat nieuwe licht, dat alleree1'!t het jongere geslacht bescheen en
diepe geestesonderscheidingen zichtbaar ~Lkte. Van de oude, streng gesloten
streng-hiërarchische Joodschefamilie-gemeerlSchappen gingen er toen vele onredbaar te loor, toen voorde ras-nationalistische collectiviteit de gemeenschap
der volken als ideaal in de plaats trad. Mur gelijk de socialistische idee de
Joodsche gemeenschap ontbond, zoo wijzigde zij ook vrijwel alle stands- en
economische verhoudingen der gansche stad. De geest van provincialisme en
behoudzucht werd uitgedreven, er kwam beweging en gedruisch in de saaie
Hollandsche samenleving, de instincten, de hartstochten en zelfs de gedachten
begonnen zich te roeren. Er ontstonden ontevredenheid en verzet, geestdrift en
haat; geweld en opstandigheid kweekten martelaren, en het voorloopig einde
was een duidelijk zichtbare verandering van :~ede1ijke verhoudingen en waardemetingen. Dit alles gebeurde in de laatste dertig jaren der vorige eeuw en deze
boeken van Joost Mendes verhalen er van op hun wijze.
De eerste bundels geven de Joodsche econ'Jmische en familietoestandeninde
vette jaren van den Kaapschen tijd en later. De broers en zusters en hun
diverse vrouwen en kinderen worden er omstandig beschreven en er is niets
dan overdadig leven en familiegekonkel. Doch de kinderen beginnen zich,
vreesachtig en aarzelend eerst, af te scheiderl. Zij doen reeds wat de vroegere
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kinders nooit deden: hun ouders nuchter verstandiglijk critiseeren en zich, zoo
niet boven, dan ten minste buiten hen stellen. In het derde deel breken diezelfde jongeren dan met hun omgeving, de familie en de straat van soort- en
standgenooten, hetgeen vanzelf leidt tot een breuk met hun gansche g0dsdienstige gemeenschap. En in het laatste deel zijn zij, die jonge werkers, reeds
de vurige, forsche strijders voor een nieuw maatschappelijk ideaal, in gestAgen
kamp met vadsigen zelfgenoegzamen behoudzucht en genotzuchtig egoisme.
Wij kunnen nu in de volgende deelen de scheiding in Marxisme en Reformisme
verwachten, met als bevredigend eindresultaat van den strijd de verovering,
zoo niet der kapitalistische maatschappij, dan toch van deraads-en kamerzetels
en tallooze aangename faciliteiten. Tenzij de auteur ons tot de nieuwe splitsing
in communisme en socialisme voeren wil, om het goed recht en het idealistisch
monppolie van het eerste te bepleiten. Hetgeen er eigenlijk niet naar uitziet.
De jongens Santeljano zullen wel goede S.D.A.P.ers blijven. .
Intusschen geldt dit alles slechts het uiterlijk gebeuren, het "wat" dezer
schrifturen, terwijl het toch vooral op het "hoe" aankomt. Indien men echter
om te beginnen constateert, dat zulk een langgerekte familiehÏ5torie metap- en
dependentiën van milieu- en tijdsbeschrijving reeds wat ouderwetsch-naturalistisch aandoet, heeft men reeds het hoe en het wat weer onafscheidelijk vermengd. De gansche opzet der zaak, met haar pretentie een gansch brok van
tijd en menschen te omvatten, heeft iets naivelijk ouderwetsch, waartoe vervolgens de taal machtig bijdraagt. Het is dat rauwe en ruwe, ongevormde en
onbeholpen Hollandsch, dat in de jaren van 'So veel opkwam uit tot nog toe
on-litteraire kringen. Het had de bekoring van de frissche spontaneïteit en
ongebruiktheid, het was zeer persoonlijk en zeer echt - zoolang het niet in
zichzelf tot manier werd- het toonde allerlei vondsten en kon treffend karakteriseeren. Maar het verveelde gauw, in zijn ongevormdheid,zijn eeuwigà-peuprès, zijn frissche taalvernieuwing, waarin menaldradeonbewustheidvaneïgen
brutaal doen en ook wel de zelfoverschatting ging onderkennen. In het algemeen scheen dit revolutionnaire schrijverij, die het practisch niet verder bracht
dan een zwak en onvoldragen soort natuur-impressionisme, waarvan de meesters
der school de gave en rijpe voorbeelden hadden geleverd. Juist zoo is nu het
Hollandsch dezer familie-cyclus, waarvan het reëel gebeuren meestentijds
Joodsch overdreven romantisch is aangezien. Voor den schrijver is dit natuurlijk
realisme, zijn realisme, voor ons is het grootendeels romantiek, die soms nog
maar met één teen op de aarde staat. Doch in dit romantisme gaat het op zijn
wijze weer zeer natuurlijk, en zeker zeer afwisselend toe. Felle en sterke karakteristieken heeft de schrijver gevonden voor vele zijner figuren. Zij zijn voelbaar
echt gezien en met grooten drang tot zuiver en krachtig omlijnen weergegeven.
Zoo komen verschillend Santeljano's en de Leeuwensteins en nog anderen, op
de schrijvers krasse en rauwe manier geteekend, inderdaad sterk naar voren
en nemen het volle licht onzer aandacht, al twijfelen wij vervolgens ofwij ons soms
niet door den feIlen drift en de misleidende woordenveelheid lieten vervoeren,
duidelijk te zien wat nog nauwelijks geschetst was. Doch ongetwijfeld ligt in
deze eigen, echte, heftige karakteristieken van personen en kringen het beste
literaire van het boek. De synthetische duidingen van de maatschappij en sociale
verschijnsels zijn daarnaast veel minder, en in hun vooropgesteld en eenzijdig
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enthousiasme, tenstotte niet ~eer waardevol. Het lijkt op geestdriftig beweren
in volksvergaderingen en schijnt vrijwel elk meer nuchter en gefundeerd inzicht
te missen. Zoo schrijft men allang geen geschiedenis meer, ~e1fs niet in den
roman, is de indruk, die dit druk schreeuwerig beweren nalaat.
Voor de betreffende ]oodsche en S.D.A.P.-kringen moet een gevoelige en
omstandige verbeelding van dien grooten tijd en strijd der zeventig, tachtig jaren
in de vorige eeuw echter ongemeen interesse hebben, als voor hun eigen geschiedenis. Zij zijn dan ook echte S.D.A.P.-kunst, de~e boeken, wat dan nog
geenszins socialistische kunst zeggen wil. Het lijkt eerder onverfijnd individualistisch naturalisme en is als ~oodanig, en een beetje op een afstand gezien,
ook wel te waardeeren.
F. C.

Vol Hardt
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ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTE

XVIII
De dagen gingen voorbij. Filotas, in zijn plots verontrust vermoed,
herstelde zich, begreep niet waarom hij bij Alexandros in ongenade
zoû kunnen vallen. Hij, een der Vrienden sedert 's Konings jongelingsjaren! Wat ook Krateros, in het geheim, hem haatte!
Het leger trok door Azië naar de landen der Drangen, woeste,
krijgszuchtige Barbaren, over wie Barzaëntes, op Bessos' hand, satraap was. Aan den Arios-stroom stichtte Alexandros een stad en
noemde haar Alexandria.
Iets van euvelduiding doortroebelde nog Filotas. Die nacht, in zijn
tent, aan het avondmaal, dat hij steeds in weelde nam, met zijne tafelschuimers en vrienden, met Antigone, de blonde, Griekin, was hij
lichtelij k dronken, als hij den laatsten tijd dikwijls was, op den duur
niet bestand als de Perzen zelve tegen de zwaar gekruide, Perzische
wijnen, die hem de eunuchen mengden.
- Alweêr een stad, lachte hij. Hoe vele steden stichtte al niet de
Koning en noemde ~ar met zijn naam!
Bescheiden, om hem, glimlachten pijnlijk de tafelschuimers.
- Er zij maat in alle levenskunst, oordeelde Filotas, nauwlijks
bewust van eigene dronkenschap. Er zij ook maat in het stichten van
steden! Is Alexandros eigenlijk meer dan een knaap, die door ons,
zijn veldheeren en Vrienden, is en bezit wat hij is en won?i
Antigone, aan zijne zijde, fluisterde:
- Spreek zoo niet ... En drink niet meer!
Zij ontnam hem den drinkschaal. Hij liefkoosde haar. Zij was treffend schoon, beminnelijk en teeder. Dien morgen, in zijn armen, hij
vernuchterd en bijna weemoedig om wat wist zijn anders zoo blijde
ziel niet, smeekte zij hem weder:
LXXI
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- Spreek zoo nooit meer ...
- Wat heb ik gezegd? vroeg hij, kregelig, zich niet heugende.
Zij streelde zijne ergernis weg. Het waren vermoeiende, nuttelooze
dagen van telkens opbreken en kampeeren des legers, met geheel den
sleep van vage gelukzoekers, kooplui, duizende vrouwen, die het
Macedonische leger thans volgden als zij steeds de groote, Perzische
legers hadden gevolgd. Uit Macedonië waren recruten gekomen:
Zoïlos voerde vijfhonderd Grieksche ruiters mede; er kwamen tevens
drieduizend Illyriërs, tweeduizend-zeshonderd Lydiërs, met driehonderd Lydische ruiters.
Alexandros hoorde, dat Barzaëntes, in vrees, gevlucht was naar
Indië. Tot rust van het leger kampeerden de Macedoniërs nu reeds
negen dagen in het land der Drangen.
Die nacht naderde Krateros Fllotas' kampement met twee officieren. Hij wist, dat Filotas afwezig was, banketteerende bij den veldheer der nieuwaangekomene Lydische troepen. Een der officieren
trad langs de schildwachten binnen de tent van Filotas.
- Antigone? vroeg hij eene der slavinnen, die, gehurkt, met bikkelsteenen speelden in de met tapijten geslotene voorzaal der tent.
De slavin, verbaasd, rees.
- Moet ik de meesteres verwittigen?

- Ja.
Antigone kwam. De officier zeide:
- Krateros is daár. Hij zal u voor den Koning geleiden.
- Voor den Koning?! schrikte zij hevig.
- Wees rustig, zei de officier. En dat deze vrouwen zwijgen, zoo zij
niet gegeeseld willen worden.
Haastig sloeg Antigone haar over kleed om. Zij omhulde zich
geheel, ook het hoofd, en bevende trad zij mede met den officier.
Buiten vond zij Krateros.
- Volg mij, zeide Krateros.
Zij volgde. Zij wist, hij had nooit Filotas bemind. Het was een antipathie van ziel en karakter: het was in Krateros' donkere ziel een
ijverzucht op die lichtzinnige blijheid en levensvreugde. Langs een
wijden omweg naderden zij het park der koninklijke tenten. Door
een achterdeur konden zij ongemerkt binnen komen; de schildwachten verbaasden nauwlijks, met een glimlach om de vrouw, die tot
den Koning gevoerd werd. Nu waren zijne grillen zoo velen en zoo
verscheiden!
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Alexandros was alleen in de groote tentezaal, schemerig verlicht.
Hij zag Antigone bevende voor hem verschijnen. Hij kende haar van
de groote festijnen, waar hij haar vaak had opgemerkt, zeer schoon en
zoo gematigd en bijna ingetogen, tusschen de uitbundigheid der
andere hetairen. Hoewel zij eene Grieksche was en hij een Macedoniër viel zij, instinctmatig, voor hem ter aarde, naar Perzische trant.
Want door Filotas wist zij, dat de Koning dit zeer wenschte. En deed
het gebaar der aanbidding, op Oostersche wijze.
- Zijt gij Antigone? vroeg hij.
- Ja, Heer ••.
- Filotas' slavin?
- Koning, ja•••
- Is het waar, dat hij van mij zeide, dat ik slechts een knaap was,
die door de veldheeren en Vrienden werd en bezat wat hij is en won?
Zij ontkende in heftige betuiging.
- Neen, Heer, nóoit heeft Filotas •• .!
- Lieg niet, ried Krateros hard, achter haar.
Zij drongen haar, dreigden haar met foltering, zoo zij de waarheid
niet sprak.
- Heer! riep zij. Gij kent Filotas! Hij is de Vriend uwer jongelingsjaren! Gij worsteldet met hem als ge met Hefaistion doet! Als hij
gedronken heeft, zegt hij de vrijmoedige woorden, die hij niet meent?!
Vereert hij u niet als den Koning? Als den Zoon van Zeus vereert hij u!
Maar als hij gedronken heeft de sterk gekruide, Perzische wijnen •••
- Het is goed, zeide Alexandros koel. Hij heeft het gezegd en gij
loogt toen gij ontkendet. Ik gelast u te onthouden á1 wat hij zegt en
het mij des nachts te komen overbrengen. Zoo ge hem dit verraadt,
zult ge, hoe schoon gij ook zijt, Antigone, door de wreedste beulen gefolterd worden.
Zij snikte luidop,inangst, poogdesmeekendzijn knie te omhelzen.
Hij weerde haar af.
- Gij kunt gaan, zeide hij.
Zij ging, radeloos. Zij herinnerde zich: kort geleden, in Hekatompylos was Filotas, na Nikanor te hebben berouwd bij den brandstapel,
thuis gekomen in hevigste ontroering, zeggende, dat hij in ongenade
was bij den Koning, die voorwendsels zocht: wanneer had de Koning
ooit bevolen, dat zijne Vrienden en veldheeren voor hem de kniez ouden
buigen! Toen waren de dagen voorbij gegaan, het leger was verder getrokken. In dier gedurige beweging onrust was niets meer gebeurd.
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Nu echter, in de rust van dit langdurig kampeeren, schenen de achterdochten, nijdigheden,euvelduidingen weêr te doemen als booze geesten.
Filotas kwam dronken van den Lydiër thuis. Zij dorst hem niet
verraden, dat zij voor den Koning gevoerd was. Als steeds, om haar
lief verwijt, ontnuchterde hij in hare armen. Zij bereidde hem zorgvol zelve zijn bad en zijn bed en hij zag niet den zorg en de angsten,
die haar zwaar drukten het hart. Zij omhelsde hem, haar geluk, dat zij
dwong te zijn, vol stille angsten, die niet waren te zeggen. Toen hij
sliep, kalm en schoon aan hare zijde, of beschonkenheid niet was geweest en zorgen niet waren, weende zij hare stille tranen met groote
angsten in hare wijd op hem starende oogen, hare armen om heur
knieën geklemd. De enkele lamp verlichtte met bevend gouden glans
hare wanhoop, zijne zorgeloosheid.
De dagen schakelden voort. Er was rust voor de soldaten want de
Drangen vertoonden zich niet, be-indrukt door de Macedonische
strijdmacht. Filotas scheen in genade hersteld. Een enkelen keer
slechts was Antigone in het geheim bij den Koning ontboden maar zij
zwoer, dat zij niets had mede te deelen. Zij had bij zichzelve het besluit genomen niets meer te zeggen; trouwens, wat was er te zeggen.
Ter nauwernood een lichtzinnig woord, door den wijn ontlokt en dat
haar weêrhoudende hand zelfs niet duldde zijn lippen te verlaten.
Maar een noodlottigheid spon de draden hier en daar en weefde het
webbe der onontkoombaarheid voort ...

XIX
Er waren ontevredenheden. Onder het schijnbaar rustige kampleven der Macedonische soldaten troebelden zij telkens op als bellen
in een stil water. Deze langdurige oorlog, dit diepe doordringen in
Azië, waarvan hen de beteekenis ontging, dit nu dagenlange kampeeren in een barbaarsch land, dat zij niet noodig meenden te veroveren,
zoo rustig zich de bevolking hield achter bergen en rotsen, deed
de ontevredenheid telkens borrelen. De vele Perzen, die Alexandros
omringden, zijne Perzische kleedij en gewoonten... het maakte de
Macedoniërs fronsend afkeering van hun jongen vorst, eenmaal in
hunne harten, zoo niet op hunne knieën - als hij het nu wenschte aanbeden. In de doellooze rust werden de eerste draden gespannen,
weefde zich, hoe ijl nog, het webbe.
Er was een samenzwering. Het was niet tusschen de Vrienden, al

ISKANDER

5

waren ook zij niet allen tevreden, Perdikkas, Ptolomaïos niet, Koïnos
niet en Meleagros. Die samenspanning begon tusschen de mindere
officieren, in de zijlinksche afdeelingen van het kamp.
Eenmaal, reeds laat, verliet Filotas de tent des Konings. Met Alexandros had hij zich, feestend en schertsend, lang onderhouden. De
Koning was zijn ontstemming te boven gekomen. Filotas was gelukkig om de nieuwe genade, die hij genoot; hij glimlachte zijn blijden
glimlach ...
Buiten den cirkel der schildwachten naderde hem een jonge man.
- Filotas...
- Wie zijt gij?
- Ik ben Kebalinos.
- Die naam zegt mij niets. Wat wilt gij?
- Ik ben een der wapenknechten bij den legertros, voor de pakwagens.
- Wat wenscht gij?
- Luister eén oogenblik, Heer. Dit is zeér gewichtig. Mijn broeder is Nikomachos ...
- Wat zeggen mij uw namen! Wat wènscht ge?
- U mededeelen een allergewichtigste ontdekking.
- Een samenzwering?
- Ja, Heer ...
Filotas lachte. Hij had gevraagd uit hoogen maar argeloozen scherts,
ontstemd over dien tros knecht, die hem in den weg trad. Er traden
zoo dikwijls minderen voor, deze laatste tijden, die zich beklaagden
over dit, over dat.
- Een samenzwering tegen wien? vroeg Filotas, reeds bij voorbaat
ongeloovig.
- Tegen den Koning.
- Het is niet waar, fronste Filotas, onwillig te gelooven.
- Het is waar, Heer. Hoor mij. Nikomachos is die blonde knaap,
die ...
- Nu herinner ik mij. Is hij uw broeder? Hij is het "broêrtje," geloof ik van velen, met zijn blonde krullen.
- Neen Heer. Juist niet. Hij is alleen het "broêrtje" van Dymnos ...
- Wederom een naam! Wie is Dymnos?
- Een onderofficier in Perdikkas' falanx. Een Macedoniër uit
Chalestra ...
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- Zijn hij en het blonde broedertje de samenzweerders?
- Alleen Dymnos, Heer. Mijn broêrtje Nikomachos juist niet.
Maar de onderofficier vertelde uit liefde en vertrouwen van de samenzwering aan Nikomachos. Mijn broeder schrikte hevig en vertelde mij
alles over. Ik kom u waarschuwen. Ik wist, dat gij dezen avond bij
den Koning waart. Keer terug en waarschuw den Koning, bid ik u,
Heer.
Ontevreden, ontstemd zag Filotas den trosknecht aan.
- Hoe kan ik u gelooven? Op welk gezag? Gij spreekt van uw
broeder, in het leger bekend om de gunsten, die hij verleent. Gij
spreekt mij van zekeren Dymnos, die zijn vriend is en dien hij verraadt als samenzweerder tegen den Koning. En gij wilt, dat ik dit
alles als gewichtige waarheid aanneem, terwijl het misschien niet meer
is dan duister gekuip van minderen en een schandknaap tegen elkander. Ga uws weegs, ik keer naar mijn tent.
- Mijn Heer, ik bid u. Sla mijn woord niet in den wind. Waarschuw den Koning, in wiens tent ik geen toegang heb. Laat onderzoeken. Onderhoor Dymnos.
De ernstige toon van den man deed Filotas denken. Zoo niets van
dit alles waar was, zoû hij zoo dringend niet spreken al was natuurlijk
zijn geheime bedoeling met het blonde broêrtje beloond te worden
voor dit aangeven van samenzweerders. Maar Filotas was ge-ergerd
om deze verhindering, deze ergerlijkheid in de nacht: hij verlangde
naar Antigone. Toch zeide hij:
- Het is goed. Ik ga den Koning waarschuwen!
- Dank, dank, Heer! Ik ben trouw aan Alexandros! Herinner u
mijn naam Heer: ik heet Kebalinos •..
Filotas, bijna aarzelend, ging terug.
- Ellendige dingen! dacht hij. Waarom schonk mij juist die kerel
zijn vertrouwen ...
Hij begreep, dat het een verloren nacht was. Deze dingen, van weêr
over te brengen wat mindere menschen, die hij verachtte, hèm hadden
over gebracht, stuitten hem tegen de borst. In den strijd aarzelde hij
nooit, in zijn jonge dapperheid, die niet anders dan levensvreugd was.
Nu was hij verveeld. Geheel zijn blijde, lichtzinnige wezen kantte
zich tegen deze duistere boodschap, hem, Filotas, bijna opgedragen
door een trosknecht! Toch trad hij Alexandros' tent binnen en vroeg
toegang.
- Gij hebt wat vergeten? vroeg de Koning joviaal.
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Hij had Filotas wel weêr lief, met een ietwat grillige genegenheid.
Hij deed zich juist ontgespen door Bagoas en de jonge eunuchen, die
hem den laatsten tijd dienden als kamerknechten. Filotas lachte. Ja,
zeide hij, hij had vergeten den Koning de grap te vertellen, die het
vervolg was van zijn vorigen scherts. Alexandros, gevoelig voor toespelingen, voor scherts en grap, verzocht hem te spreken. Maar zond
Bagoas en de eunuchen niet weg.
Filotas, snel verzinnend, vertelde de grap. Alexandros schaterde.
Ook Filotas schaterde, zich bewonderend, dat hij op dit zelfde oogenblik deze geest-en-kortswijl verzonnen had. Toen hij vertrok en
Alexandros zich te ruste begaf, had hij niet verteld wat Kebalinos
hem had toe vertrouwd.
Hij haalde de schouders op en ging naar zijn tent. Vast sliep Antigone ... Hij wekte haar niet, ontstemd om hij wist zelve niet meer
wat ...
Den volgenden dag wachtte hem Kebalinos op. En vroeg hem:
- Heer, hebt gij den Koning ...?
- Ja, ja! zeide Filotas ongeduldig en brauwe-fronsend en ging
voorbij.
En haalde de schouders op. Hij besloot, dat hij van dezen achterklap Alexandros niets melden zoû. Het was dwaas en minderwaardig:
er wás wellicht geen samenzwering: er was vermoedelijk niet meer
dan vijandschap onderling tusschen die minderwaardigen, die elkander ten val wenschten te brengen: een onderofficier-falangiet, een
tros knecht, een schandjongen ..• Te hoog voelde hij zich, zich in te
laten met dezen.
Zoo besluitende, won hij zijne tevredenheid terug. En dacht niet
meer aan het gebeurde ..• en wat wellicht gebeuren kon ...
Er gingen twee dagen voorbij.
Kebalinos vermoedde, dat Filotas niet te doen wilde hebben met
deze zaak.
- Het zal hem spijten, zeide hij woedend tot het blonde broêrtje,
beiden spijtig, dat de gewenschte belooningen hun zouden ontgaan.
- Wij zullen het Metroön zeggen, zei Nikomachos. Dien ken ik.
- Wie is hij?
- Opzichter bij het arsenaal, bij de afdeeling der schilden.
Het was in het arsenaal, tusschen honderden bij elkander gezette
schilden, een fluisterende samenspraak. Metroön zeide tot Kebalinos:

8

ISKANDER

- Ik ga zelf den Koning waarschuwen.
- Durft ge ...? vroegen zij beiden.
- Ik durf, zeide Metroon. Kebalinos, gij blijft hier. Nikomachos,
het is beter, dat gij ter zijde gaat.
Zoo werd het. Alexandros stond Metroon onderhoud toe.
- Heer, zeide de wapenopzichter . Het is Dymnos, een onderofficier in Perdikkas' falanx ...
En hij zeide het. Hij zeide, dat Dymnos het had toevertrouwd aan
Nikomachos, Kebalinos' blonde broêrtje. Dat Kebalinos Filotas gewaarschuwd had ...
- Wanneer? vroeg de Koning.
- Drie dagen geleden, Heer.
Alexandros riep om zich Hefaistion, Krateros, Koïnos, Meleagros,
Perdikkas, Leonnatos ...
- Wat beteekent dit alles? vroeg Alexandros.
Hefaistion twijfelde aan Filotas' schuld; Krateros was zeker daarvan.
- De tros knecht wacht in het arsenaal, Heer, zeide Metroon. Zoo
gij hem wellicht ondervragen wilt, kan het daar gebeuren, zonder
opzien.
De Vrienden dachten aan verraad. Zij omringden allen den Koning op weg naar het arsenaal, in het arsenaal.
- Wie zijt gij? vroeg Alexandros den tros knecht.
Hij zeide wie hij was. Wie Nikomachos was, zijn broêrtje, aan wien
Dymnos overgebracht had, dat zij samenzwoeren tegen den Koning.
- Hebt gij werkelijk dit alles aan Filotas verteld?
- Bij de heilige goden, ja, Heer!
- Voer dien Dymnos hier voor mij, beval Alexandros. Maar
zonder opzien te baren ...
Zij wachtten. Het duisterde in het arsenaal, tusschen de gestapelde
rondingen der schilden, die schenen honderden ondergaande zonnen,
met nog een flauwen koperglans aan hunne welving.
- Is het mogelijk! Is het mogelijk? riep smartelijk Alexandros. Het
kán niet mogelij k zijn!
De argyraspiden, gezonden om Dymnos voor den Koning te voeren,
kwamen terug.
- Heer, zeide hun onderofficier. Dymnos heeft zich doorstoken.
Maar hij leeft nog ... Hier brengen de wachten hem ...
Op een baar werd Dymnos voor gevoerd. Hij kreunde: als glas
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brak het reeds aan zijn oogen. Een plots vermoeden flitste op in den
Koning.
- Dymnos, zeide hem Alexandros. Meent gij, dat ik ongerechtig
was en dat Filotas beter dan ik heerschen zoude over Macedonië,
over Azië •.•?
De brekende blik staarde in Alexandros' oogen. De veege mond
schuimde maar sprak niet. De samenzweerder stierf in Alexandros'
blik en vraag.
- Het is onmogelijk, zeide Kraterosi dat deze mindere man uit
eigen verstand een samenzwering op touw zette tegen onzen Koning!
- Roept Filotas hier! beval Alexandros.
Zij wachtten. Toen Filotas werd voor gevoerd, gevoelde hij plotsfeller nog dan dien keer toen de Koning hem barsch had verweten,
dat hij hem niet hoofsch genoeg groette - dat het gedaan met hem
was ••• Deze duisterende arsenaal-barak, met de ondergaande zonnen
der schilden ••• dit lijk op die baari Kebalinos, dien hij herkende, de
sombere blik der Vrienden rondom Alexandros •••
Filotas voelde een koude huiver als ijzig water gesmeten over zijn
rug. Maar hij zette zich schrap op zijne voeten, hij blikte strak uit zijn
gelaat. Hij had lief alles wat van het leven was en wilde het niet verliezen: verdedigen zoû hij zijn jeugd, zijn glans, zijn geluk met alle
krachten, die de goden hem gunnen zouden.
Alexandros vroeg, wijzende op Kebalinos:
- Heeft deze man, als hij zegt, u gesproken van dezen andere?
Hij wees op den doode.
- ••• U gesproken over Dymnos, die samenzwoer tegen mij? En u
verzocht mij hiervan te verwittigen?
Filotas ontkende niet.
- Koning, ja.
- Waarom liet gij dit na? Gij vernaamt dit drie dagen geleden, zoo
ik dezen man vertrouwen mag. Waarom behoeddet gij mij niet dadelijk voor levensgevaar? Ontken, dat hij waarheid spreekt en ik geloof
u. Gij hebt in mij een gunstig gezind rechter: eer acht ik Kebalinos
zelven in staat tot een misdaad, dan u, Filotas, mijn Vriend en mijn
veldheer.
- Koning, Kebalinos sprak de waarheid. Hij verwittigde mij van
Dymnos' samenzwering en verzocht mij u te waarschuwen. Ik liet dit
na.
- Waarom?
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Filotas, trotsch, haalde de schouders op.
- Waarom? Ik weet het niet. Het scheen mij achterklap toe van
duistere minderen. Ik hoorde namen, die mij van geen belang schenen
als in een kletsen van oude wijven. Ik hoorde van een schandknaap,
zoo edel, dat hij den Koning redden wilde. Ik achtte dit alles niet.
Wellicht oordeelde ik verkeerd en had ik u, 0 Koning, moeten waarschuwen. Ik keerde in uw tent terug maar ... ik waarschuwde u niet.
Ik schertste, herinnert ge u? Waarom ik u niet waarschuwde ...? Ik
weet het niet. Ik minachtte geheel dit duister gekuip.
Iets lichtte in Alexandros op.
- Het is waar, zeide hij. Gij zijt zoó. Lichtzinnig en hoog. Gij zijt
niet anders. Ik geloof u.
- 0, Koning! riep Filotas en hij glansde op in zijn ziel. Gij kènt
mij toch? Sedert onze jongelingsjaren! Zoû ik ooit, ik ...?
Hij snikte van ontroering en blijdschap. Hij knielde neêr. Alexandros hief hem op en omhelsde hem.
- Gij allen, zeide hij, ziende omrond. Spreekt hier niet van.
Zij verlieten het arsenaal.
- Waar zijt ge geweest? vroeg Antigone angstig toen Filotas, nog
bleek, terug kwam.
- Nergens! weerde hij af. Er is niets dan het schoone, heerlijke
leven .. .!
En hij geloofde het zelve.
Nu, in zijne armen, verried zij hem eindelijk, dat de Koning haar
driemaal ontboden had. Hij verwonderde zeer. Nieuwe angsten rezen
in hem. Zij zeide hem, dat zij zeer verzacht had zijne woorden, die de
tafelschuimers hadden overgebracht.
- Ontvang niet meer die vrienden, die uit nijd op uw rij kdommen
vijanden zijn! smeekte zij. En let, mijn lief, op de woorden, die de
wijn u laat zeggen ...
Nu lachte hij weêr en omhelsde haar.

xx
De Koning, in geheim, vergaderde met de Vrienden zonder Filotas. De blonde Nikomachos werd voor gevoerd. De knaap herhaalde
zijn aanklacht maar weende nu over zijn vriend, die zich doorstoken
had.
De Koning was vol somberen twijfel; nu geloofde hij aan Filotas'
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onschuld, dan weder niet. Ook Hefaistion hield vol, dat hij niet kon
gelooven aan schuld bij Filotas. Maar Krateros, die Filotas haatte,
sprak, als overtuigd van diens schuld:
- Koning, zoo gij slechts dadelijk met ons had beraadslaagd! Wij
hadden geraden, wildet gij Filotas vergeven, hem nooit te doen weten
wat hij u schuldig was. Nu heeft hij een oogenblik gevreesd voor den
dood en meer dan uw weldaad zal hem dat oogenblik heugen van
uiterst gevaar. Steeds zal hij weêr tegen u kunnen samen zweren maar
gij zult hem niet steeds kunnen vergeven. Wie, die zoo ontzettend
misdrijf bedacht, verandert de ziel door genade! Die uitputte á1le erbarmen, heeft geen hoop op meer! En zelfs, zoo hij door berouwen
weldaad was tot inkeer gebracht, zal Parmenion, zijn vader, aan het
hoofd van het machtige leger in Medië, Parmenion, sedert lange jaren
ge-eerd door de Macedoniërs als opperbevelhebber, de vernedering
kunnen verdragen, dat zijn zoon verdacht is geworden van tegen uw
majesteit op te staan? Er zijn weldaden, die doen haten: wie schaamt
zich niet met straffe des doods te zijn gedreigd! Het zal Filotas liever
zijn beleedigd te schijnen dan begenadigd te worden. Wees overtuigd,
dat vader en zoon u zullen belagen, 0 Koning: wees op uw hoede
tegen de vijanden in uw eigen huis: zijn die onschadelijk, dan vrees ik
niet voor die van buiten-af.
Hefaistion zweeg.
- Ellendeling! dacht hij. Hij heeft altijd Filotas gehaat, Parmenion
gehaat. Zijn haat geeft hem die woorden in .•• niet zijn overtuiging.
Perdikkas viel in:
- Zoo Filotas niet het hoofd dezer samenzwering ware geweest,
zoû hij niet gezwegen hebben!
- Welk verstandige, vrome man, Vriend eens Konings of minderwaardigste uit het volk, riep Leonnatos; zoû niet aanstonds zoo vertrouwelijke mededeeling den Koning hebben gemeld!
- Uw rede dwaalt, wierp Hefaistion tegen. Zoo Filotas stond aan
het hoofd eener samenzwering, zoû Kebalinos daar dan niet van
hebben geweten? En juist Filotas hebben gekozen om te melden van
het gevaar, dat hij vernam?
De jonge veldheeren spraken nu in opgewondenheid door elkander.
- Hoe nog te twijfelen, riep Krateros; dat het oogenblik daar is
Filotas aan een verhoor te onderwerpen?!
Alexandros weifelde. Hij vroeg:
- Wat meent ge, Hefaistion?
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- Wij kunnen allen dwalen, zeide Hefaistion. Hoewel ik voor mij,
zeker voel... En een verhoor ... Parmenions zoon, Filotas!!
- Laat mij denken! Laat mij denken! riep Alexandros steunende.
Verlaat mij allen ..•
Zij gingen. Maar hij hield Hefaistion tegen. Zij waren alleen.
- Hefaistion ... Gelooft gij niet aan Filotas' schuld?
- Neen.
- Waaraan gelooft ge?
- Aan Filotas' lichtzinnigheid. Aan Krateros' haat.
- Kán het niet mogelijk zijn ... dat Parmenion ginds in Medië ..•
met een zoo machtig leger .•. dat Filotas hier .•.?
- Mogelij k...? Welke mogelij kheden zijn niet te bedenken zoo de
geest overspannen is. Zekerheid is noodig om uw Vriend en veldheer
te onderwerpen aan een verhoor ... waarbij Krateros de beulen onmisbaar zal achten!
Alexandros kreunde van twijfel.
- Zoo als ik lijd! kreunde hij en pakte in de palmen de slapen.
Geheel zijn gelaat was vertrokken.
- Gij kunt het niet weten, zoo als ik lijd, zoo als ik lijd! Hoe kom
ik zoo ontzettend te lijden, zoo niet meer te weten! Telkens wisselt
mijn meening! Nu denk ik hem schuldig, dan niet! Nu schijnt het mij
onmogelijk, dat Filotas schuldig jegens mij zijn zoû, dan zie ik het
klaar ... klaar ••. voor mij ... dat hij schuldig is •.•dat hij schuldig is!!
- Alexandros!
- Ja, hij is schuldig! Nu zie ik het voor mij! De afgunst op mijn
macht broeit hem allang in de ziel, smeult hem in de gedachte. Uitslaan tot vlam en vuur zal die afgunst morgen ..• zoo niet deze nacht!!
- Alexandros! Niet verantwoord zijt gij u zoo mede te laten slepen
door wisseling van meeningen, die gij zelve niet begrijpt!
De Koning, plots, verkalmde. Zijn gelaat vereffende. Hij was
geheel zichzelve.
- Ja, zeide hij. Het is dwaas Filotas schuldig te achten. Krateros
haat hem ... sedert lang. Hefaistion .•. zeg Leonnatos, dat hij Filotas
noodigt .•. aan mijn tafel... voor deze nacht.
Die nacht duurde tot de tweede wake het avondmaal of niets onder
deze uiterlijkheid broeide. Alexandros en de Vrienden aten en dronken; er was zang en dans van Grieksche en Barbaarsche mimen en
spelers; Filotas schertste, nauwlijks in zich verwonderd, dat zoo de
dingen weêr goed waren geworden, zich bewust van zijn onschuld,
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onrustig toch, plotseling, over dingen, die hij vergeten was •.• dingen,
die reeds dagteekenden van de dagen van Sidon en Tyros en van de
reis naar Egypte, om het Orakel van Ammon ••• Besprekingen, briefwisselingen, van Parmenion met zijne zonen - Nikanor, die toen
leefde en hèm, Filotas - in bezorgdheid om Alexandros' wassenden
trots, in afkeuring van zijn voornemen zich tot Zoon van Zeus te doen
uitroepen en goddelijke eer te eischen van de vrije Macedoniërs, van
zijne eigene Vrienden zelfs wellicht ••• Maar alle deze zorgen zette Filotas van zich. Het was hem niet gegeven durend bezorgd te zijn als
het leven hem toe lachte, zoo als het steeds had gedaan, zoo als het, na
korte troebeling, dien avond hem ook weêr deed, nu hij, vlak bij den
Koning gelegerd, dronk met hem den zelfden wijn •••
Hij keerde zelfs niet dronken naar huis maar geheel gerust gesteld.
Hij streelde Antigone, die bezorgd was en zonk in droomloozen slaap.
Toen zij hem slapen zag, overviel haar een adem benemende onrust
en was het of hare liefde grooter werd, groeide, groeide ••• Zij dwaalde
rusteloos rond door de verschillende kamers der groote tent, liet de
lampen niet dooven, gaf orders aan de slavinnen en slaven, die hen
verbaasden. Een slaaf, dien zij uit had gezonden, kwam terug en
meldde:
- Meesteres, in het koninklijk kwartier zijn de lichten niet gedoofd ... Zekerlijk is de Koning niet ter ruste en de Vrienden hebben
hem niet verlaten als Filotas deed!
Nu steeg haar onrust; de krankzinnige gedachte schoot in haar op
heimelijk met Filotas te vluchten, naar Suza, Sisygambis genade voor
hem te smeeken. Maar andere slaven meldden haar, dat de wacht om
's Konings tent in volle wapenrusting was. Dat er patrouilles gingen
door de kampwegen en cavalerie was gezonden naar buiten, op den
heirweg, die naar Medië geleidde.
- Wat vreest de Koning? vroeg zij zich af. Vreest hij voor mijn
Filotas? Rustig ligt hij te slapen •••
Zij staarde, handen wringende, naar hem waar hij kalm en schoon
lag te slapen. Plotseling schrikte zij en hare adem verstikte in haar
keel. Er was geklopt buiten aan de tentedeur, waarvoor zij de grendels geschoven had. De slaven, slavinnen verwittigden haar, in angst,
- Wie is daar? vroeg zij.
- Ik ben Attaras, hoorde zij zeggen. Ik kom om Filotas mede te
voeren.
Zij gilde van neen en wierp zich voor de deur, armen wijd uitgebreid.
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- Meesteres! riepen de slaven, die gegluurd hadden langs de smalle ramen. De geheele tent is omsingeld!
De deur was reeds open gewrongen. Attaras, met velen zijner mannen, trad binnen.
- Attaras! gilde Antigone. Wat komt gij doen?!
Hij toonde alleen de wachten, die de kettingen reeds hielden in
handen.
- Hem boeien?! gilde Antigone. Deze nacht lag hij nog aan 's
Konings tafel!
Filotas was ontwaakt. Sluimerdronken zag hij Attaras en de mannen naderen: de ketenen rinkelden.
Toen overviel hem een eindelooze moêheid.
- Het is gedaan, zeide hij mat. Krateros' haat zegeviert over Alexandros' weifelmoedigheid.
Hij reikte de polsen, vol hoogmoed. Zij boeiden hem en wierpen
een zwarten doek hem over het hoofd. Zij voerden hen mede. Achter
zich hoorde hij Antigone's kreten.
Plotseling heugde hem een dag, lang geleden ...
Toen het Perzische prinsje ... kleine Ochos ... hem gezegd had, dat
hij hèm wel lief had, hem, Filotas ... maar Krateros niet ... en dat hij,
Filotas, zich in acht moest nemen.
Toen had Filotas ge-antwoord:
- Maar Krateros is toch mijn strijdmakker ...
En hij herinnerde zich, dat hij heel bekoord was geweest door het
kleine, overfijne, Perzische prinsje, dat was geweest als een kleinood,
als een mannetje van juweel...

XXI
Dien volgenden morgen roesde de opgewondenheid door het kamp
want het was bekend, dat Filotas, gevangen genomen, volgens Macedonische zede verhoord en ge-oordeeld zoû worden ten aanzien van
geheel het leger en de soldaten, het niet gelooven willende, liepen in
horden toe, toen het lij k van Dymnos werd aangedragen op het plein
voor 's Konings tentewoning.
Tusschen de Vrienden verscheen Alexandros en het trof velen, die
zich daar verdrongen, nauwlijks juist wetend wat Filotas' misdrijf was
en die den Koning niet iederen dag zagen, hoe smartelij k zijn gelaat
was vertrokken, hoe veranderd en verouderd hij scheen, met de
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rimpels, die zijn smalle voorhoofd doortrokken, met den baard, dien
hij naar Perzische wijze groeien deed. Deze Aziatische jaren hadden
hem wel den stempel gedrukt op zijn wezen: geheel die frischheid van
knape-achtige jeugd scheen weggevaagd. Lang stond hij zwijgend,
ter neêr geslagen, als verzonken in verslagenheid, tot hij eindelij k het
hoofd richtte, weidde den blik en begon te spreken. Zijn stem klonk
dof en onduidelijk: het was niet de hen allen doortrillende klank zijner
tot vervoering wekkende woorden: het was eer de stem een er ziel, in
droefgeestigheid gedrenkt, die zich poogde te uiten. In dit oogenblik
geloofde hij aan Filotas', daarbij aan Parmenions schuld. En zijn hersens voelden domp en konden niet verder uit denken: zonder meér te
denken, geloofde hij. En hij zeide hen, hoe ter nauwer nood de goden
hem gered hadden uit verderf en dood, die schurken en "vadermoorders" hem bereidden.
De soldaten ontroerden zeer: zij weenden; deze barre mannen
weenden snel als de ontvankelijkheid hunner kinderlijke harten werd
aangedaan en vervuld. Verontwaardigd balden zij nu de vuisten en
riepen zij om wraak en drongen zij den Koning om namen te noemen.
Hij noemde toen namen: hij wees op Dymnos' lijk; hij noemde Demetrios, Peukolaos.
- De hoofden, de hoofden der samenzwering!! riepen de Macedoniërs. Hun namen?
Een kille herstwind woei. Hier, in het naakte land der Drangen~
bijna woestijn en woestenij, rondom het kamp de wijde verschieten
der zich achter elkander verschuilende, grauwe heuvelen onder een
immense lucht, grauw, vol wolk verwaaiende wind - maar wind, die
geen blauw deed blinken - kregen aanklacht des Konings en kreten
zijner soldaten een snerpende, trágische beduidenis. Dezeomgeving
wer kte niet mede om mild te zijn en bezadigd zich te heugen wat gewonnen was en met wiens hulp en veroverd als wereldbuit. Bitterheid
was in Alexandros, woede welde in de Macedonische harten, in wie
steeds het verlangen onbevredigd was den oorlog te einden en naar
huis te trekken: hoè zouden den oorlog zij eindigen en trekken naar
huis als nu in eigen boezem, maar zoo ver van de haardsteê, tweedracht roerde en haat op stak tegen den Koning: als Alexandros belaagd werd, wie zoû dán macht hebben hen verder te voeren naar
eindelij ke overwinning en dan naar huis.
- De hoofden der samenzwering! hielden zij aan. Noem ze: hun
namen, hun namen!!
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Alexandros noemde Parmenion. Hij was nu zeker in zich, dat Parmenion, uit Ekbátana, machtig met zijn machtige leger, de hand
hierin had gehad. Het smartte hem en hij geloofde het vast en tevens
werd het in hem zekerheid, dat hij reeds te lang te lankmoedig geweest was jegens den ouden man, die hem nog steeds als een kind beschouwde.
Maar een huilende verontwaardiging galmde op. Parmenion?! Zij
wilden het niet gelooven! Toch, toch Parmenion?! Wie dán te vertrouwen, als zelfs Parmenion •. .!
- En, helaas, zijn zoon .•. Filotas!!
Alexandros had het met een weidsch gebaar van smart geroepen.
En hij weidde verder uit: hij toonde Nikomachos, den blonden knaap,
Metroon, den arsenaal-opzichter, Kebalinos, den tros knecht, die
werden voor gevoerd en hij zeide luid en met lof wat ieder van hen
gedaan had tot redding huns Konings, terwijl Filotas, de Vriend en
veldheer, slechts had gezwegen ... Waarom, waarom had hij gezwegen?
schreeuwden de Macedoniërs.
- Er was de misdaad onder dat zwijgen verborgen, als een slang,
die loert! riep smartelijk Alexandros. Filotas wenschte Koning te
zijn in mijn plaats !
Een woedend gehuil, in den gierenden wind, steeg op.
- Parmenion en Filotas, zijn zoon, riep Alexandros; en Nikanor,
wiens dood wij onlangs betreurden, zijn andere zoon! zwoeren samen
tegen uw Koning!
Hij geloofde, hij geloofde nu zelve. Hij las voor, overtuigd, den
brief, dien hem Krateros, hem ter zijde, had overhandigd: den onderschepten brief, dagteekenend van drie jaren her, waarin Parmenion zijne zonen waarschuwde voorzichtig te zijn:
- ••. "Voorzichtig voor u en de uwen!!" las Alexandros voor. "Zoo
alleen bereiken wij het doel onzer wenschen .•• "
- Heeft Dymnos Filotas genoemd?? riepen gretige stemmen.
Neen, Dymnos had Filotas niet genoemd, riep Alexandros, maar
was dit niet juist een bewijs hoe groot Filotas' verderflijke invloed
was. En zich opwindende om wat hij nu zeker geloofde, ging hij met
groote gebaren en luide woorden door den Vriend aan te klagen tegen
de opdringende, in den wind te luisteren pogende Macedoniërs. Dat
hij getwijfeld had, was hij vergeten. In zijn bitterheid voelde hij zich
nu zalig, weemoedig gelukkig, dat hij - tegen Hefaistion in - geloofde, geloofde, dat Filotas een verrader was, een samenzweerder.
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Zijn stille, jaren durende haat tegen Parmenion lag nu bloot en zichtbaar voor hem in zijn ziel. In zijn wellende, wellende welsprekendheid vond hij de nieuwe grieven, of ze hem werden voor gesmeten en
zeide hij die, met zijn luide woord, met zijn weidsch gebaar. Was Filotas' geheele leven niet een bewijs tegen hem? Was hij in der tijd
niet de vriend geweest van Amyntas, Alexandros' neef, den verrader?
Had hij in der tijd niet aan Attalos, Alexandros' vijand, zijne zuster in
huwelijk gegeven? De stille, jaren lang verdrukte grieven borrelden,
borrelden op; gekrenkte hoogmoed richtte zich eindelijk.
- Wat dorst hij mij antwoorden, toen ik hem schreef, dat het
Orakel van Ammon mij Zoon van Zeus had verklaard? Dat hij geluk
mij wenschte maar beklaagde de stervelingen over wie heerschen zoû
wie niet was van menschelijke geboorte!!
Hij kon niet meer verzwijgen de lang verkropte grief. Zoó lang had
hij die verzwegen, verduwd in zich: nu uitte hij zich in meer en meer
hartstochtelijke woorden tegen Filotas, die in het duister de dolken
wette om hem, Alexandros, te treffen, Filotas, den Vriend, wien hij
het opperbevel had gegeven over alle ruiterij, Filotas, den veldheer,
dien hij gesteld had boven den keur zijner dapperste officieren ..•
- Zoo gij wilt, dat ik leef, 0 soldaten, gij allen, die in het heetst van
den strijd mij zoo vaak smeekdet mijn leven niet in gevaar te stellen ...
zoo kan ik niet anders leven dan gewroken!!
Om het vuur zijner eigene woorden, was geen twijfel meer mogelijk in hem: nu had hij zichzelven zoo opgewonden, dat hij nooit meer
twijfelen zoû, vást geloofde aan Filotas' schuld. Een ontzettende ontroering golfde door de dringende Macedoniërs: zij geloofden als Alexandros geloofde.
- Waar is hij? Waar i~ Filotas? Men voere hem voor! Voert hem
voor!
Het was een heftige aandoening. De beklaagde werd voor gevoerd.
Maar nauwlij ks zagen hem de soldaten en zijn eigene ruiters - hèm,
den nog gisteren schitterendste veldheer, nu een misdadiger gelijk,
met een ouden mantel hangende de schouders af en de handen op den
rug geboeid - of een weegeklaag vol medelijden barstte los. De tranen vloeiden om zoo gefnuikten trots uit hun oogen: neen, nu zij hem
zagen, geloofden zij niet, dat Filotas schuldig kon zijn. Zoodra Krateros dezen omkeer bespeurde, verhief hij zijn stem, wierp tegen, dat
niet te twijfelen meer was en Koïnos, Filotas' eigen zwager, viel hem
bij:
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- Landverrader is hij! schreeuwde Koïnos en wees naar Filotas.
Landverrader jegens Koning, vaderland, leger!
Hij greep een steen en wilde dien naar Filotas gooien. Alexandros
weêrhield hem.
- Dat de beschuldigde zich eerst vrij pleite, zoo hij het vermag!
zeide Alexandros.
- Dat hij spreke, dat hij spreke! riepen de duizende stemmen
omrond.
Filotas' oogleden hingen over zijn blik, zijn tranen vloeiden, zijn
mond öeefde. Zoo als hij stond, rilde over zijn lichaam een eindlooze
rilling. Eindelijk hief hij zijn van smart gedoofde oogen naar Alexandros en vroeg mat:
- Als ik spreek ... zal het in het Perziesch zijn?
- Macedoniërs zullen u oordeel en : waarom zoudt ge in het Perziesch spreken?
- Ik zie, zeide Filotas; rondom u, Koning, nog anderen dan Macedoniërs: ik zie Perzen om u ...
- Spreek in welke taal ge wilt, zoo ge uw eigen taal en zede versmaadt! riep Alexandros boos.
Filotas glimlachte smartelijk. Wie had de Macedoniërs het voorbeeld gegeven eigen zede en taal te versmaden!? Nu voelde hij het
alles zoo moê en nutteloos in zich. Nu wist hij, dat wat hij ook zeggen
zoû, het gedaan zoû zijn met hem en met zijn schoone leven, dat hij
zoo lief had, in oorlog en vrede, in een paleis of in zijn tent, tusschen
edele wijnen en schoone vrouwen, tusschen edele wapenen en schoone
dingen van kunst, tusschen alles wat de goden den mensch, die gevoelde en begreep, gegeven had om des levens schoonheid te genieten.
Hij sprak. Hij sprak in het Perziesch, hij sprak in het Grieksch.
Zijne woorden vielen mat en niet overtuigend langzaam als zieke
woorden van zijne lippen. Toch verdedigden zij hem en verdedigde
hij zich, werktuigelijk •..
- Waarvan beschuldigt men mij? vroeg hij. Ik weet het niet ..•
Onder wie samenzweren, heeft niemand mij genoemd ... En de Koning en zijne Vrienden - onder wie ik mij gisteren nog telde! - beschouwen mij als het hoofd der samenzwering ...
Hij keek hulpeloos rond. Plotseling, achter de dichte drommen der
Macedoniërs, ontmoette hij, als van een hijgende hinde, den blik van
Antigone, angstig uit een troep vrouwen het hoofd heffende hoog, om
hem te aanzien van zoo ver, nu hij daar stond en zijn woorden nauw-
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lijks kracht hadden te bereiken het gehoor der uiterste omstanders ...
Toen nam hij al zijn kracht te samen en sprak luider:
- Zegt mij, makkers, riep hij; zoo Kebalinos niet mij juist gekozen
had om over te brengen wat hij gehoord had ••• zoû ik hier voor u als
een misdadiger staan? Zoû ik dán niet staan met de andere Vrienden
mede, rondom den Koning zelven? De Haat heeft weten te smeden
een ketting ..•
Toen hij rond zag, bespeurde hij, dat de Koning daar niet meer
was. Dat de Koning hem dus niet zoû hooren! Al zijn moed zonk
weder in een: toch sprak hij door •.•
- Ja, ik heb den Koning geschreven, dat ik beklaagde de stervelingen, over wie heerschen zoude een, die zich Zeus' zoon dacht.
Was het anders dan vriendschap, dat ik zoo schreef! Waardiger scheen
het mij, dat Alexandros zich bewust was in het diepst van zichzelven
Zeus' zoon te zijn dan zich openlijk zoo te noemen. Maar het Orakel
van Ammon, onfeilbaar, heeft verklaard, dat Alexandros Zeus' zoon
wás; welnu, dat het ook zich uitspreke of ik schuldig ben ••• of niet •••
Hij sprak, hij sprak door. Zijne woorden verstuifden als bladeren
op den wind, die woei over de dringende koppen omrond. En het was
hem zelve vreemd, dat hij alle deze dingen zeide, van zich en den
Koning, van zijn vader Parmenion en zijn broeder Nikanor, van den
samenzweerder Dymnos en den blonden aangever Nikomachos.Want
alle deze woorden over alle deze menschen waren nutteloos en verstuifden, verstuifden als bladeren op den felleren, felleren wind. De
grauwe hemel scheen hem vreemd donker. De Macedonische koppen
schenen hem als tronies toe te grijnzen. Zoo het de waarheid was, dat
hij hier wer kelij k stond, geboeid met de handen op zijn rug en rillende
onder een haveloozen mantel in flarden, zoo dit niet een droom was,
veroorzaakt door giftig gekruiden wijn, dan logen de goden, dan loog
heel het leven, dan was de hemel een vale krankzinnigheid, dan waren
Krateros en de anderen boeven en schur ken en Alexandros zelve niet
anders dan een vat vol eigendunk en opgeblazen hoogmoed. Geheel
Perzië was dan niet meer dan een peulschil waard, deze wereld om te
lachen en te verachten, alle deze Macedoniërs waren dan botte stomkoppen en die enkele Perzen, voor wie hij Perziesch praatte, nietswaardige hovelingen van hun nieuwen Koning van Azië. Maar uitspreken zoû hij het alles en nu met luider, overtuigender stem, alles
wat hij op het hart had. Alles, van dien zotten, hoogmoedigen Koning,
van deze schurken van Vrienden en mede-veldheeren, van die minne
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duistere samenzweerders, die een booze Fortuin juist hèm op zijn weg
en niet op dien eens anders gejaagd had en zijn eigen onschuld zoû hij
blinkende in licht laten opklaren als een heiligen glans. Dat zij in hun
aller verblindheid en vooropgezetheid te stom zouden zijn om zijn
klare onschuld te zien, wist hij bij voorbaat en twijfelloos : hij hoopte
op niets; hij wist het alles gedaan, uitgezwolgen alle bekers des levens
tot den diepsten droesem toe: alleen hoopte hij nog als een allerlaatste levensliefheid dien blik, dien verren, innigen hindeblik van die
verre, zich daar rekkende, aanbiddelijke vrouw tot het einde te mogen
drinken in laatste, laatste teugen •••

XXII
In Suz;a vloeiden de dagen niet anders dan de wateren van den
Choaspes, de gewijde rivier, die de stad omvloeide: dag na dag, als
golfje na golfje, vervloeide in eentonigheid, zich schakelend aan eentonigheid: het scheen of nu alles geworden was en nooit zoû veranderen en verworden •.••
Het scheen of de oorlog niet was geweest. Dareios' gebalsemd lijk
had Alexandros in grootste statie Sisygambis doen overbrengen en
dagen lang was de plechtige rouw gevierd in grootste pracht maar
daarna vloeiden, met de berusting van uitgeklaagde moeder en kinderen en hoftrawanten, de dagen weêr voort in eentonigheid. De oorlog,
voorzeker, ware er dan oorlog geweest, was gedaan. De oorlog van
Macedonië en Hellas met Perzië was uit.
Voor de Vrouwen scheen er niet meer veranderd dan de vloeiende,
vloeiende dagen, als altijd, deden veranderen met de wisseling der
schakeeringen, zoo als de golfjes, die het licht nu wat heller weêrkaatsten en dan weêr doffer. Want de Vrouwen waren vorstinnen, als
altijd, gebleven als was Alexandros Koning van Azië. In hem had
Sisygambis een zoon gewonnen; in hem had de jonge Stateira een
gemaal gevonden als haar zusje in zijn boezemvriend. Hij was niet in
haar midden omdat er enkele oproerige, verre satrapen in Baktriana,
in Sogdiana, in Arachosia niet zijn gezag erkenden - zulke oproerigheid was altijd tegen den Koning der Koningen geweest - en omdat
hij dus met zijne legers uit was getrokken tot bevestiging van zijn
heilig gezag: dat was niet anders dan het àltijd geweest was. En hier,
in Suza, was het eveneens als het altijd geweest was, in den zacht en
loop der vloeiende dagen ....
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Sisygambis herinnerde zich, dat het altijd zoo geweest was, jaren,
jaren her. Nu waren, helaas, Dareios en Stateira, hare kinderen, dood
en zij had meer kinderen verloren. Zij was gebleven de KoninginMoeder, in wier handen berustte het hoogste gezag in de vrouwenvertrekken. Zij troonde, als zij steeds getroond had, de lange dagen, op
den vierkanten divan in deze van glazuur geheel gouden zalen, die
dagteekenden van Xerxes of vroeger •••• Naast haar, even lager, troonde
de jonge Stateira, de kleine Koningin van Azië. Ter andere zijde
Drypetis, Hefaistions vrouwke ••..
De mannen waren ver. Sisygambis betreurde het weg-zijn van
Alexandros, haar zoon: was hij haar zoon niet? De kleine Koningin
van Azië betreurde het weg-zijn van haar Koning; Drypetis betreurde
Hefaistion en dacht weemoedig hoe schoon hij was en hoe groote
oogen hij had .... En zij spraken weinig en zaten veel in weemoed.
Prachtiglijk steeds zaten zij, drie rustige, weemoed-omvangen idolen,
getroond, de gelaten wonderfijn geblanket als het behoorde, de gewaden nauw en glanzend van gouden weefsel en overlegd met rozet en
arabesk van juweel en in hare gazen tulbandwrongen wonden zich de
parelen en op hare kleine muiltjes lagen de parelen ook geborduurd.
Een zelfde atmosfeer van sandal en sterke nardosgeur omgaf en de
oude vrouwen de beide, jonge kindvrouwkens; het was of zij van
geur waren doortrokken, lichaam en kleederdos beiden en vooral
geurden hare handen, waaraan de nagels juweelen waren niet anders
schitterend dan hare ringen. Zoo zaten zij en peinsden zij veel in
weemoed. Om haar heen waren hare vrouwen en eunuchen en niet
zelden dansten voor haar danseressen, zongen en speelden muzikanten of mimeerden deze allen een spel, eene legende, de legende van
den verren Vreemdeling, die aller harten won. Dat was zoo schoon en
bevallig als zingen en dansen maar zijn kon en tevens was het zóo
weemoedig als weemoed en verlangen maar konden zijn "en het was
altijd het zelfde, het zelfde.
Er waren soms heel kleine kuiperijen, tusschen de eunuchen en
dienvrouwen, om nietigheden betreffende hofhouding, dienstbetoon
en alles wat daarmede samenhing maar zij behoefden er niet te zijn en
ontstonden alleen uit leêgheid: alle deze dingen waren eigenlijk sedert
jaren en eeuwen geregeld. De drie vorstelijke Vrouwen bemoeiden er
zich niet mede, blijvende in haar gepeins en droomende verlangen.
De twee kopjes der jeugdige vrouwtjes wiegden als zwaar van smachting soms heel langzaam heen en weêr, nu links, dan rechts, als twee
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bloemen, die zullen kwijnen. Sisygambis' eerwaarde hoofd, in het
midden, boog soms droevig tot op de borst.
Zoo zaten zij, de lange, lange dagen. Zoo werden zij gediend, zoo
werd in gouden vaatwerk fijne, gekruide spijs haar voor of suikerwerk rondom haar neêr gezet in vaasjes van onyx of opaal. En bewogen zij zich nauwlijks, spraken nauwlijks, luisterden nauwlijks naar
muziek, zagen nauwlijks naar gedans.
Tot zij in optocht van eunuchen en van vrouwen zich tot avondruste terug in hare kameren trokken en te bed werden gebracht met
ingewikkeld ceremonieel.
Dan slopen tot elkaär de beide jonge vrouwtjes en in elkanders
armen troostten zij elkaar voor hare smachting en vertelden zij elkander van hare verre, verre mannen en wisten zij van elkander, dat geen
van beider schoot bevrucht was .... Ach, hoe zeer verlangde Stateira
zoon en erfprins te baren den Vreemdeling, die ver was, Alexandros,
Azies Koning!
Maar somwijlen zagen de Vrouwen voor zich Ochos verschijnen,
die werd nu in het knapen kamp met knapen van zijn leeftijd opgevoed in wapenhandel, rij kunst en alles wat een prins behoorde te
kennen en te weten van oorlogskunst en ridderlijk bedrijf. En zij
zagen hem op een grazige vlakte berijden het kleine, onstuimige,
Nizaïsche paardje of, in het park, een klein, Perziesch zwaard met dat
van den schermmeester kruizen of doen drillen den werpspies naar
doel en verder-af doel en de slavinnen blanketten hem niet meer, de
eunuchen schoren hem niet meer het kruintje: hij was geen klein kind
maar wies tot knaap en droeg een vilten mutsje en soms bedacht hij,
dat hij tot Koning van Perzië bestemd was geweest zoo de Vreemdeling niet ware gekomen en hij wist niet of hij hem haatte of lief had.
In Suza vloeiden zoo de dagen ....
Op een morgen kwam met ontroering Drypetis binnen waar reeds
zat Sisygambis met de jonge Stateira en vrouwen en eunuchen volgden. Reeds had Sisygambis Drypetis streng willen verwijten, dat zij op
dit uur ter slinke harer grootmoeder plaats behoorde genomen te
hebben maar Drypetis vroeg reeds vergeving en toonde een zwaar
pakket wastabletten, die zij ontvangen had van Hefaistion. En Sisygambis en Stateira waren beiden ijverzuchtig want geene tabletten of
briefrol hadden zij ontvangen van haar zoon en haar gemaal, Azië's
Koning, Alexandros.
Maar Drypetis las hare tabletten voor, ze spellende met den vinger
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omdat door warmte en lange reis veronduidelijkt was het wasschrift
geworden en trots hevige ontroering glimlachte zij een enkele maal
als Hefaistion niet zuiver het Perzische schrift had gekrast of de
moeilij ke taal met fouten geschreven. En zij las voor van het land der
Drangen, wilde mannen, die onzichtbaar bleven en van het geding
van Filotas, dat nu voltrokken was met smartelijk, treurvol einde.
Sisygambis en Stateira bogen be1angvol, verschrikt en vol rouw in het
hart om te hooren want na Hefaistion was onder de Vrienden Filotas
haar wel de liefste, omdat hij van natuur was zoo wel beschaafd en vol
beminlijke hoffelijkheid en zoo edel van smaak in mooie en sierlijke
dingen, waarvoor zij allen gevoel hadden.
Nu schrikten zij hevig en een weegeklaag ging op, want Hefaistion
schreef - hij zelve niet overtuigd van Filotas' schuld - dat Filotas na
aanklacht en zelfverdediging bij gerechtelijk onderzoek den beulen
was overgeleverd, terwijl Krateros hem ondervroeg. Op de martelplank, waar hij met tang en toorts, met schroef en schijf was gemarteld, had hij echter bekend maar eerst na zoo spottende tegenwerping,
dat velen aan de waarheid zijner bekentenis niet hadden kunnen gelooven.
-HOe landverrader en koningsmoordenaar bekent eindelijk zijn
misdaad: waartoe hem verder te folteren!" had hij uitgeroepen en tot
Krateros:
-"Zeg mij dadelij k alles wat ge wilt, dat ik zeg en ik zà1 het zeggen!"
Dan had hij er gelachen tusschen door en zoo spottende weêr, dat
Krateros, woedend, hem op nieuw had door de beulen doen grijpen
en het martelwerk was herhaald.
Tot hij bloedende en gezwollen zijn wonde vleesch en gebroken zijn
beenderen voor den Koning gesleept was en zijne bekentenissen
waren voor gelezen.
Toen was hij, volgens Macedonische wijze, gesteenigd geworden ....
En allen, die Nikomachos had aangewezen als samenzweerders,
waren gesteenigd geworpen: onder de geworpene steenen waren zij te
hoop gevallen in bloed en vloeiende hersenen •..•
-"Kleine, dierbare vrouw, mijn lieve, zoete prinses der Achaimeniden," schreef Hefaistion verder. "Ik zoû niet goed doen u zoo treurige, wreede zaken van staatsbelang en rechtspleging te meldenzaken, die u zeker verschrikken zullen en weenen doen uw schoone
oogen, waarvan den zoeten gloed ik mij heug - zoo ik niet wist u te
ontroeren met het slot van dit verhaal: hoe treurig het blijft, er is de
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schoonheid in, die uw teedere ~el zal bewegen tot medegevoel, daar
zelfs mijn hart, dat is van een krijgsman ruw, er ontroerd door werd
toen mijne oogen het zagen. Toen namelijk de eerste steenen over Filotas vielen en hij neêr zeeg, aan het hoofd getroffen, merkte ik op,
hoe Antigone - zijne Grieksche slavin, die hij buit maakte in Damascus en die wel schoon is, omdat ~j gelij kt op de schoonste beelden
van een onzer grootste beeldhouwers - hoe Antigone, zeg ik, achter
uit de menigte der omstanders naar voren drong en met de smart in
haar blik en wanhoopsschreeuw ~ch stortte op den gesteenigde: het
was onvermijdbaar, dat ook zij getroffen was, voor de beul knechten
haar weren konden: zij werd getroffen aan haar slaap als Filotas
zelven en omdat de steenen, waaronder groote, vielen en vielen in
wreede verdelging rondom op de samenzweerders, verdween zij, over
het lichaam van Filotas onder den steenstapel en zag ik haar bloed
zich mengen met het zijne en stierven ~j beiden verpletterd op dit
zelfde oogenblik, dat het Noodlot hun toe beschikt had te sterven.
Onder de Macedoniërs, die de steenen naar Filotas slingerden, waren
Vrienden des Konings maar geen steen wierp ik want mijn gemoed
was treurig en twijfelvol. Reeds was ik bedacht op 's Konings ergernis en gramschap maar hij zeide niets en toen het oordeel voltrokken
was en achter den steenenstapel de zon zonk in een zee van bloed,
greep hij mijn hand en trok ~ch met mij terug. Hij was zeer bleek en
treurig van blik en woord maar die nacht vierde hij feest in ~jn tent
met ons allen en hoewel hij de vroolijk makende wijnen dronk, werd
hij niet blijde en scheen het mij toe, dat hij zeer ~ek was, wellicht
meer in gemoed dan naar lichaam, want hij is anders gezond en het
kampleven bekomt hem altijd beter dan het leven in uw weelderige,
Oostersche steden. En nu, mijne kleine, dierbare Vrouw, mijn lieve,
zoete prinses der Achaimemiden •••:'
Drypetis las niet verder. Opgerezen waren beiden, Sisygambis en
Stateira. Zij wrongen de handen, een snik kon het Koninginnetje van
A~ë niet bedwingen en de oude vorstin bewoog zich langzaam naar de
zuilengalerij, die op den palmentuin uitzag. In bedenking staarde zij
uit. Zoo was het altijd geweest, onder de vroegere heerschers: zoo was
het ook nu •••• De grootheid, hoe hoog, van vorst of vorstin of hoogste
veldheer wat nooit zeker ••.• De samenzweringen smeulden •••• De gruwelijke foleringen en terechtstellingen gebeurden: ~j waren altijd
gebeurd, hadden altijd gesmeuld •••• Ook zij was ontroerd geworden,
door het verhaal uit Hefaistions brief want zij had dien Filotas wèl
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bemind onder zoo velen van Alexandros' Vrienden maar .•.• als het
wáar was, dat hij had samen gespannen tegen zijns Konings gezag,
dan .... En anders, al zoû zij het niet luide zeggen, was het toch goed,
wat Alexandros ge-oordeeld had en bevolen: zoo zelfs zweem van
verraderij was gebleken uit Parmenions brieven aan zijne zonen, zoo
ook maar de minste gedachte aan vijandige oproerigheid had gesluimerd in Filotas' hart .... was het goed, dat hij gestraft was - meende
Sisygambis want streng voorbeeld moesten Koningen immer stellen
en zij besloot, dat Alexandros gerechtig geweest was en onwankelbaar in vorstelij k inzicht en Hefaistion zwak en weifelachtig, een
groote, sterke man, met het hart van een vrouw.•••
Maar de beide, kleine zusjes zochten in troost voor de wreede
dingen des levens, die hare jeugd dichter schenen te naderen, elkander in zusteromhelzing, en, de bange blikken der groote juweeloogen
in elkaar, heugden zij zich voorspelling van Ouden Magiër, van vroegen dood, vroegen dood voor velen, die haar omringden, en vroegen
zij zich of de ziener ook, voorspellend, gedacht had aan Filotas en stil,
zonder dat Sisygambis het weten zoû, ontboden zij hem weder, als zij
dikwijls deden, en hij vertelde haar in zijn onheilstaal, die haar steeds
booze droomen deed droomen, altijd weêr de zelfde, de zelfde troostlooze dingen ....
En de dagen vloeiden voort, niet anders dan de wateren van den
Choaspes, de gewijde rivier, die de stad omvloeide, dag na dag ...•

XXIII
Ook in de andere steden van het Aziatische rijk, het wereldrijk des
jongen Vreemdelings, des jeugdigen Overweldigers, vloeiden de
dagen want de oorlog was gedaan. Wat gaven die van Sidon en Tyros,
die van Damascus en Babylon er om, dat de Koning - niet meer
Dareios maar Alexandros - het verre Oosten was ingetrokken om
wilde Barbaren te tuchtigen en oproerige satrapen te onderwerpen.
Dat was àltijd geweest en was altijd geëindigd met de overwinning
des Konings der Koningen: altijd was hij daarna zegevierend terug
gekeerd. Zoû Alexandros, die steeds had gezegevierd, ditmaal niet
zegevieren? Zoû Alexandros wel overwonnen kunnen worden?
Slechts spot glimlach kon satyriesch zulke vraag beantwoorden. En
de lange dagen vloeiden voort, dag na dag, schakelend de lange maanden ••.. Zoo vloeiden zij voort in Ekbàtana, de antieke hoofdstad van

26

ISKANDER

Medië. Veel had zij niet van des oorlogs last ondervonden: vluchtenden Dareios had zij lange geherbergd, overwinnenden Alexandros
hare poorten geopend; nu, binnen hare huizen, buiten in hare bosschen en par ken. vloeiden de dagen voort. En als een even ge-openbaard, zich weêr terug winnend geheim lag zij binnen den mystieken
koker van hare zeven, zich telkens verhoogende, muren en offerden
hare priesters ieder en dag het mystieke offer aan Mithra, wien de getorende tempel gewijd was.
Hier toefde Parmenion, de oude opperbevelhebber. Hier toefde
hij met het meerendeel der Macedonische strijdmacht, als in een
middenpunt van waar - sedert Alexandros het Oosten was ingegaan
- de blik van zijn gezag naar alle zijden uit te weiden was. Als een
Koning toefde hij hier, met zijn vele duizende mannen, de oude opperbevelhebber, wiens ziel was die van een krijgsman en van een wijsgeer
beiden. En de dagen vloeiden voort •... Van nergens kwam verontrustend bericht. Overal waren de bevolkingen rustig, in Foinicië bloeide de handel, in Mezopotamië, langs des Eufrates' boorden, de landbouw; de landen herleefden na de oorlogsgruwelen. Hij zelve, Parmenion, vergat hier vaak, dat hij krijgsman was, opperbevelhebber,
onderkoning: hier heugde hij zich slechts zijne wijsgeerigheid. Hier
sprak hij met de priesters van Mithra, hier dacht hij na over leven en
menschen, en het zieleleven bloeide er om zijne bejaardheid open, nu
de man van de daad de rust vond.
Diep had hem bedroefd te hooren van den dood van zijn zoon Nikanor, niet lang geleden aan ziekte gestorven, op weg naar Baktrië, bij
Artakakna. Het was zijn tweede zoon, dien hem de goden ontnamen;
in Egypte was zijn jongste, Hektor, een knaap nog, verdronken tijdens
Alexandros' reis naar het Orakel van Ammon. Nu restte hem nog
slechts Filotas, dien hij zeer beminde, hoe vaak hij hem ook gewaarschuwd had voor zijn lichtzinnigheid en luchthartigheid ...•
Dezen morgen, wandelende in het paleispark, bedacht hij, dat hij
in langen tijd geen tijding ontving, noch van den Koning, noch van
Filotas. De immense plataneboomen verweefden in elkander hun
dichte, groote zomerbladeren. Door menschenhand waren deze
boomen eeuwen geleden geplant, door menschenhand werden zulke
parken, "paradijzen" genaamd, onderhouden ten gerieve van Koningen en satrapen. Muren omringden hare eenzame uitgebreidheid vol
zon-doorzeefd lommer: een zaligheid in de brandende zomerseizoenen. In het midden ontmurmelde steeds een bron het gerotste, ver-

ISKANDER

27

wijdde zich tot vijver, waarop de lotos sliep tijdens de zonneschijnen,
en de lange lianen slingerden zich van tak tot tak der sycomoren langs
de lanen, die starrelden weg naar de poorten. Over wijde grasvlakten
weidden antilopen en gazellen, of een giraffe was plotseling van een
bizarre schoonheid op eengazon,zon-overgoten: goudfazanten - de
schoone vogelen van de Fasis-rivier - schitterden te voorschijn en
verschoten weêr in een flits •••.
Parmenion wandelde, op en neêr. In zulk een oogenblik, kwam het
tot hem, dat wat hij vreesde - de overwinning der overwinnaars in
het land, dat zij overweldigden - wellicht reeds werd, zonder dat
zichtbaar was die weder-overweldiging.
De Vrouwen, voor wie hij gevreesd had, waren het niet, in wie zich
de Wraak belichamen zoû, en toch, werkten zij, onbewust, wellicht
niet mede? Had, onbewust, Barsina aan de onzichtbaar, in diep geheim
wrokkende Wraak niet mede gewerkt? Sisygambis niet, de doode
Stateira niet, en niet de jonge Stateira? Eerlijk was Parmenion zich
ze1ven: hij besloot, dat eerder edele invloeden van deze Vrouwen uit
gingen, invloeden van liefde, in telkens andere schakeering••.• Invloeden van verfijning ook,maarbereiddeverfijningnietvoor der Wraak
gunstiger toestand, waarin zwak de overwinnaar zoû blijken, krachtige Alexandros? Maar meer dan der Vrouwen invloed was het die van
het gansche land, die van deze weelderige en wondere steden, was het
de onzegbare aroma, die dreef, was het de eigen atmosfeer, verzadigd
van verleidingen en bezwijmelingen, en dacht hij aan deze, dan
meende hij meer dan in de vorstinnen ze te zien belichaamd in dien
schenker en opperkamerheer, den eunuch Bagoas, met het wiegedansende, jonge knapelichaam, die sedert den Koning altijd vergezelde,
en in wien wellicht het werktuig der Wrake schuilen zoû. Zoo het
niet school in de eerst zoo gevreesde Vrouwen •••• En het was noch
het een noch het ander, dacht Parmenion; het waren geen drank en
geen dans, geen geurige weelde en verweekende, aloude wellusten
maar het was dit alles te samen, dat te vreezen was voor den Macedoniër,voor Alexandros,voor zijn eigen zoon F ilotas, voor iedere veldheer,
voor iederen soldaat, die reeds te lange jaren in deze landen marde .•••
Toen, als een opwakende, besloot hij, dat hij gedroomd had •.••
Dat deze dingen slechts aanzweemingen bleven van wat nooit
te omvangen was door het uittastende verstand. En zag hij toen zich
zijn twee officieren-van-dienst naderen de lange laan langs:
Kleandros was de een.
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- Heer opperbevelhebber, zeide Kleandros;wij melden u de komst
van Polydamas, met brieven des Konings!
Polydamas! riep blijde Parmenion uit.
Het was zijn vriend. Hij beval aanstonds Polydamas voor hem te
voeren; in lange had hij niets van den Koning gehoord, in lange niets
van Filotas •... Dit oogenblik voorzag en voorvoelde geen hoogere wijsheid in den grijsaard wat de naaste seconde zijn zoû. Blijdschap
verblindt, verlangen benevelt ••.• Tusschen enkele hoofdofficieren
naderde snel Polydamas. Hij omhelsde Parmenion in de vreugdevolle begroeting, die een verraad was, maar verraad, gewild door
Alexandros.
- Hoe gaat het den Koning? Hoe gaat het mijn zoon? vroeg,
verlangende te weten, Parmenion.
- 's Konings brieven zullen het u melden, zeide Polydamas.
Het komende onheil klonk niet uit dit woord tot Parmenion door.
Hij nam de tabletten en verbrak 's Konings zegel. Hij las •••• Rondom
hem stonden somber de officieren en Polydamas: de oude man zag
niet, dat somber zij stonden. In het zonnig verschiet verflitsten de
goudfazanten, er fladderde een op •...
- De Koning, zeide Parmenion; trekt ten strijde tegen deArachoziërs.... Onvermoeibaar is hij: zoû het niet tijd zijn, dat hij
eindelij k rustte •..•
Polydamas reikte hem een tweeden brief.•.. van Filotas, naar
hij zeide •.••
Het was het oogenblik: toen Parmenion met blijden haast den
brief aanvatte, trok Kleandros het zwaard en doorstiet in eenen den
grijsaard de keel. ..•
Hij viel achterover, geslacht~ De andere officieren ook hadden de
zwaarden getrokken, doorstaken het vallende lichaam mede. Wie
had gedacht, dat de oude man zóo veel bloed had: het bloed stroomde
in een plas om hem heen .... Daar lag hij en verwonderd sperden groot
zijn wijde oogen open.
Polydamas achteruit gedeinsd, had ge-aarzeld, als de anderen, het
zwaard te trekken.
- Hij was mijn vriend! riep hij. De Koning, helaas, koos juist mij ..•
Maar wachten waren toe geloopen. Er was een tumult In enkele
oogenblikken wisten de soldaten uit het kamp van den moord op
hun beminden, ouden bevelhebber. Door den Koning bevolen?!
Kon het waar zijn!?
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Zij loopen aan, wapenen ter hand. Hun dreigende nadering is
als het aanruischen van een stormende zee. Hunne koppen steken uit
over de parkmuren, die zij dan overklimmen. Zij willen Polydamas
en de moordenaren om Parmenion op hen te wreken.
Kleandros beveelt hen hunne officieren te zenden .... Nu woelen zij,
weenende, woedende, wraak willende door het park tusschen de
ijlbeenende giraffen, de schel flitsende, weg vliedende goudfazanten.
Den officieren toont Kleandros brief en bevel van Alexandros:
Parmenion, die met zijn zoon samen zwoer tegen den Koning, te
vermoorden.
Er is wanhoop, ongeloof, woede, verwildering in der soldaten zielen.
Nu snikken deze ruwe mannen. Zij eischen minstens het lijk van
hem, zonder wien Alexandros nooit een slag won. Zij vloeken den
Koning een ondankbare moordenaar.
- Zijn lijk, zijn lijk minstens!! schreeuwen zij razend.
Kleandros laat hen Parmenions hoofdloozen romp: het hoofd zal
Alexandros worden toe gezonden •.••
Nu weet de grijzaard alles, ook wat zijne wijsheid door menschelij ke verblinding in deze laatste oogenblikken niet heeft geweten en
doorzien. Nu weet hij alles en hoe weinig menschelijke wijsheid is.
Nu weet hij van zijn zoon Filotas,Vriend en veldheer des Konings en
die is gesteenigd geworden al~ landsverrader •.•. Nu weet hij van den
Koning zelven, van diens strijd in" eigen, verwilderende ziel; nu weet
hij, dat wat hij gevreesd heeft tijdens menschelijk leven, wordt en
meer en meer worden zaL.. Dat de schitterend jeugdige Overweldiger en Overwinnaar reeds wordt overwonnen, langzaam-, langzaamaan heroverweldigd wordt en dat een niet met naam zegbare ziekte
hem kankert, zoo nog niet aan zijn forsche lichaam, toch reeds in zijn
zwakkere zieL ••
Hij weet het alles nu en verwondert niet meer; alleen in zijn, Alexandros toegezondenen, uitgebloeden, grauwbaardigen kop van ouden
soldaat zijn de menschelijke, niet dicht te drukken oogen vol verwondering gebleven om de smartelijheid, die zijne, toen nog niet goddelijke, wijsheid durende het laatste levensoogenblik niet heeft kunnen
begrijpen.

XXIV
Het was in die dagen, dat midden in Azië, in Arachosia, de wijde
woestijnen rondom, aan een tak van den woesten Etymandros-stroom
Alexandros een stad stichtte, Alexandria.
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Verlaten, met een als doelloos garnizoen, dat zich verveelde in den
kouden winter, bleef de doellooze stad achter - eene ommuring, een
fort, enkele arsenalen en magazijnen, terwijl het leger voort trok.
Angst en bitterheid heerschten na de terechtstelling van Filotas meer en meer wies de meening, dat hij geen eigenlijke schuld had
gehad - na den moord op Parmenion. Een somberheid drukte de
overwinnaars om de niet meer te doorgrondene raadselachtigheid van
de ziel des Konings, somber hij zelve telkens na de woestere orgieën.
Velen der vrienden van Filotas en neven van Parmenion pleegden
dezer dagen zelfmoord of vluchtten de woestijnen in, radeloos: volgens de Macedonische wet konden ook zij achtervolgd worden; Alexandros moest uitvaardigen decreet, dat geen vrienden of bloedverwanten der schuldigen om bloedverwantschap, of vriendschap enkel,
zouden vervolgd worden en nauwlijks bezwoer hij een paniek onder
zijn officieren.
Het waren zorgvol treurige dagen. Proces en verhoor van verschillende verdachte officieren vertroebelden de reeds bittere stemming
der soldaten. Nu scheen het hun, dat Alexandros zich aanmatigde de
willekeurige macht van een Perziesch Despoot. Lynkestes, reeds lang
verdacht, voor den Koning gevoerd en half krankzinnig van langdurige gevangenschap ih ketenen, kon zich niet vrij pleiten en werd
doorspietst. De drie broeders Amyntas, Simmias, Polemoon wisten,
om een gril van 's Konings ontfermelijkheid, zich te redden. Het was
even een verademing, toen weêr plotseling, zeer gestreng, alle soldaten, die gemurmureerd hadden na den moord op Parmenion en wier
brieven naar Macedonië waren onderschept, in éen falanx werden
vereenigd. Het was als een straftroep; zij bleef van de anderen gescheiden. Maar de Koning, wien de Fortuin niet verliet, won in hen
zijn dapperste soldaten, omdat zij zich wenschten te onderscheiden
en in genade weder te worden aangenomen.
Twee lange maanden bleven de Macedoniërs in het land der Evergeten: zij hadden eenmaal Kyros' leger in hongersnood gered en
Alexandros wilde hen beloonen om dit historische feit maar het werd
bitter koud en de Macedoniërs leden ellende.
Zij bleven toch de overwinnaars, van deze onbeteekenende volken:
Evergeten, Agriaspen, Arachoziërs. Deze Barbaren onderwierpen
zich allen den Koning van Azië en het was of Alexandros' hoogmoed
wies naar mate de eindelooze kimmen zijner heerschappij zich uitbreidden en uitbreidden naar alle windstreken heen, als in een droom
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van onoverzienbare, onbedenkbare, nauwlijks bevolkte wereldverschieten. Wat deed het er toe, meenden de Macedoniërs, of hun
Koning heerschte over de Paropamizaden. Het waren als wilde dieren,
die tusschen barre rotsen zich den geheelen, strengen winter verborgen hielden in hunne holen, die zij zich bouwden of groeven; hunne
baarden verwarden zich met de vuile vlokken der berevellen, die hen
omhulden. Het sneeuwde, er was geen voorraad. Uitgeput, hongerig,
bevroren de voeten, vielen Alexandros' soldaten her en der, bleven
achter, kwamen om van ellende en koude terwijl de dichte sneeuw
viel, altijd door viel.. •• Maar Alexandros wilde dóor want hij had van
Bessos gehoord en dat hij niet ver was en hij wilde Dareios, Sisygambis' zoon - hoezeer ook eenmaal zijn vijand - wreken op diens
vuigen moordenaar. En de Macedoniërs bestegen den Kaukazus het Aziatische hooggebergte - hoewel er geen koren meer wies. Zij
aten schrale kruiden, de weinige visch der bergstroomen, tot de lastdieren werden geslacht - paarden en muilezels - en veel bagage
achter gelaten. Onmetelijke, barre, gramme hemelen, vol dreigende
sneeuw, overwelfden de legers, die hier weinige geleken: - in waarheid tienduizenden - nauwelijks enkele donkere, dunne troepen,
wier armzalige menschelijkheid schraal vlakte over de overblazene
steppen van ijs, met erbarmelij ke silhouetten van vage menschen en
dieren.
Baktriana toch lag voor hen. Het in den zomer rij ke, vruchtbare
land, spreidde, van de hoogvlakte gezien, irÏ dit seizoen, ten Oosten
zijn onmetelijke valleien, doorsneden met tal van bevrorene rivierkronkels; ten Westen verduidelijkten de woestenijen, waarover de
wind uit Hyrkanië de zanden hoog opblies, als dichte, grauwe gordijnen, die neêr vielen en rezen op den adem der ijzige waaiïngen. In
duinen stapelden de zanden neêr en bedolven de wegen. Alleen des
nachts werd gemarcheerd en voort gereden, als de starren schenen en
de richting duidden; overdag kampeerden de troepen in nevelen mist
en troostelooze ondoorzienbaarheid.
Ten Noorden van deze winterende valleien en steppen, verder dan
Sogdiana, want aan de andere zijde van den Aziatischen Tanaïs,
breidde Skythië zich uit en ver uitgezondene verkenners brachten bericht, dat de Skythen Bessos te hulpe kwamen. Tevens vernam Alexandros hier, dat de Lacedaimoniërs en geheel de Peloponesos opgestaan waren tegen zijn gezag. Nooit had hij zich zoo eenzaam en
wankel gevoeld als op dit oogenblik. Het was of geheel zijn macht zoû
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zijn als die duinen van zand, die de winden te samen bliezen en weêr
verwaaiden. Nauwelijks vond hij in Hefaistions vriendschap troost
en na Filotas' dood was het of de andere Vrienden niet telden. Zij
zochten eigen voordeel en macht, meende hij, altijd. Hoog was hij
tegen Kleitos, Krateros, Ptolomaïos, Perdikkas, Meleagros. In ongewisheid sleepten zich de dagen voort, schakelden zich tot weken,
maanden. Het was of de Tijd nu stil hield, dan zich haastte, en als de
Macedoniërs na dachten, verwerkelijkten zij zich met moeite slechts,
dat de lange maanden het jaar hadden geschakeld. Strijd was het meer
tegen koude en ellende dan tegen de inboorlingen. Noodig scheen
geheel deze eindelooze veldtocht slechts zoo lang deze barbaarsche
landen nog niet overwonnen waren; zoodra zij overwonnen waren,
scheen het alles noodelooze moeite, die achter lag als met een herinnering aan nachtmerries, nachten lang. Alexandros stichtte de steden en noemde ze met zijn naam: in eenzaamheid en onder de zanden
of sneeuw verzonken, bleven zij achter, achter den tred des Overwinnaars. Fabelachtige legenden weefden zich als een festoen met
hem mede; waar hij gegaan was, bleven zij naar den verschillenden
aard der inboorlingen hangen in de luchten, voor eeuwen; zijn naam,
sedert, was Iskander en goden en godinnen onderhielden zich met
hem, hij zelve een godenzoon .... Hij was uit de paradijzen gekomen en
onoverwinbaar •... Hij was eeuwig jong, Mithra zelve, en nu hij den
winter lang door deze landen gegaan was, zoû de lente sneller ontluiken. Werkelijk, toen het leger Sogdiana naderde, was het plots
brandende zomer. Roode zonnegloeden straalden uit over de blakende zandwoestijnen; scharlaken stralenwaaiers bleven tot in de purperpaarse nacht uit schichten aan de kimmen en spiegelden terug in de
gladde, goudige zanden. Dit waren fabellanden, meenden de Macedoniërs. Wie niet bevroren waren in de Baktrische windsnerpingen,
liepen gevaar krankzinnig te worden in deze onduldbare zonnebranden. Waren deze dan elders dan in Mrika? vroegen zich de ongelukkigen af. Ja, dit was Sogdiana, ten Oosten van de Hyrkanische zee.
Tusschen zee en land dwaalden de eeuwige nomaden, Dahers, Massageten, Chorasmiërs, Derbiken. Moesten zij, met de Skythen, à1len
overwonnen worden?
Meer dan honger leden de soldaten nu dorst. Tot de Oxos bereikt
in de nacht - vuren overal ontstoken, om de uitgeputte achterblijvenden den weg te wijzen - zij zich dood dronken. Er stierven er
meerdere dan Alexandros in welken veldslag ook ooit had verloren.
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Onder den nieuwen, dadelij k brandenden zonsopgang, donkerden
hunne lijken overal verspreid over het koraal-roodende zand, onder
de aanzwermende gieren. De Koning zelve dronk niet, at niet,
staarde s.echts verwezen uit of zijne verlatene, achtergebleven, uitgeputte troepen niet eindelijk kwamen. Hij scheen lichamelijk alles te
weêrstaan, maar in zich was zijn geest als gek. Hij herinnerde zich niet
meer, waarom hij Bagoas bevolen had hem niet meer te vergezellen.
Hij droomde wakende de wijnen, die de eunuch hem gewoon was te
mengen, maar voelde, tevens, zich gloeien van koorts om het gemis
van die schragende bezwijmeling. Als met dolle spiralen woelde het
in zijn brein, dat hem hemelhoog scheen onder zijn helm.
Er waren geen booten om den Oxos over te steken; er waren geen
boomen om een brug te bouwen. Door de schroeiend blakendewoestijn slingerde de breede stroom als een mythe - groote, goud schubbige python; over met stroo gevulde water- en wijnzakken liggende,
zwommen de soldaten moeizaam den stroom over. Zes dagen sleepte
zich de overtocht voort.
Ter overzijde van de rivier rees de kleine stad der Branchiden, afstammelingen der, ten tijde van Xerxes verbannen, Apollo-priesters
uit Miletos, die, Xerxes ter wille, toen den allerheiligsten Apollo.
tempel te Didyma hadden wagen te ontwijden. Hier woonden in ballingschap hunne nakomelingen: zij ontvingen Alexandros met vreugde maar, tot Hefaistions smartelijke verwondering, riep Alexandros
de Milesiërs onder zijne soldaten te zamen, opdat zij met de Branchiden, hunne oude vijanden, zouden doen naar welgevallen. Nietwisten
de Milesiërs wat te beslissen tot Alexandros zelve besloot. Hij geleidde de Milesiërs binnen de stad en beval haar te plunderen en de bewoners in een bloedbad te verdelgen.
Zoo nuttelooze wreedheid, den Koning ongewoon, verwonderde
zijne Vrienden en trof vooral Hefaistion. Te vergeefs wees hij Alexandros op de nauwelijks verbasterde Grieksche zeden en taal der
bannelingen, op hun gewijde smeeksluiers, waarmede zij zich omhulden, op de olijvetakken, die zij als smeekelingen grepen ter hand;
overal laaiden de vlammen al op, vergrepen de altijd buitbegeerige
soldaten zich aan der bewoners eigendom, werden vrouwen, kinderen,
mannen uitgemoord.
- Alexandros! Alexandros! riep Hefaistion en greep den Vriend bij
de schouders.
Maar hij staarde dol, met zijn dolle oogen. Door zijn hemelhoog
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stijgende hersenen woelden de dolle spiralen. Toen drong Hefaistion
niet meer aan, begrijpende en willende sparend en Koning, zelfs ten
koste van deze schuldelooze stad. Gesloopt werden hare muren, uitgeroeid de boomen der heilige bosschen, die haar omringden, en
waarin de Branchiden gewoon waren Apollo genade te smeeken
voor den euveldaad, anderhalve e<::uw geleden door hunne voorvaderen bedreven.
Deze rampzaligen, hem vertrouwend te gemoet getreden, hadden
zij zelve schuld? Alexandros scheen niet te willen beseffen, dat zij
geen schuld hadden aan wat anderhalve eeuw geleden gebeurd was.
Waar, helaas, waren de dagen van 's Konings grootzieligheid, die de
Perzische Vrouwen - nu reeds vier, bijna vijf jaren geleden - als
buit gemaakte slavinnen in zijn macht gevallen, had gespaard niet
alleen alle wreede lot maar zelfs met eere had blijven omringen?
Verder ging het in marschen en ritten, die dagen en dagen duurden,
Maracanda, de hoofdstad der Sogdiërs, te gemoet. Dat nog de soldaten
niet in massa's murmureerden, verwonderde zich Hefaistion stille ....
De Vrienden, hij wist ze nu tuk op macht, die hun zoû geworden
zoodra Alexandros hen allen over deelen van het immense, overwonnen gebied als onderkoningen aan zoû stellen. Zij murmureerden,
zeker, niet; zij volgden de ongelooflijke, de trouwe Fortuin van hun
Koning, die hen steeds voerde wàar hij wilde, hun aller jonge, frissche
zielen van levensblij de avonturiers, nu het Avontuur wel was gekomen, de overweldiging van Azië .... Maar de lange jaren vraten ook op
hen in, allen verwordend tot zielen van machtzoekers, elk in zich de
geheime hoop de alleenrnacht eenmaal, wanneer? over deze onmetelij ke wereld te verwerven .... Ook de soldaten murmureerden nog niet
zoo, dat deze overweldigingen van Barbaarsche steppen en landen onmogelijk werden: zij volgden nog steeds Alexandros! En toch, helaas,
hoe was hij veranderd, bedacht stil in zich Hefaistion, naast hem rijdende, de breede, eenzame woestenijen en vlakten over, waar weg
nauwlij ks was te onderscheiden.
Dien dag, onverwachts, spikkelde zwart zich de horizon en draafden zeker de verkenners terug. Zij teekenden tegen de nu wolkige
herfstluchten, zwanger van de eerste regens, die ontberingen en ellende zouden brengen als de brandende zonnegloed en hadden gedaan,
hunne donkere, aanduidelijkende, dolle ruitersilhouetjes; kleine,verre
paardjes; kleine, verre, wappermantelige mannekens, in verre verte.
Zich verzamelend reden zij den Koning te moet en meldden, opge-
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wonden, en wezen woest met hun speren. Zij kondigden aan, dat
Bessos, de moordenaar van Dareios, door zijn vriend Spitamenes was
verraden en den Koning werd toe gevoerd.
Het jubelde in Alexandros' hart van geluk en hij dacht aan Sisygambis, wier moedersmart hij wreken wilde. En in den donkere
wolken zamelenden wind, over de immense vlakte, voerde Spitamenes, brallende te paard en zijne mannen rondom zich, Bessos aan een
koord om den hals en geheel naakt, de handen geboeid op den rug,
Alexandros te gèmoet. De rampzalige rilde van koude en moeienis,
liep nauwlij ks, liet zich slepen als een zieke, mishandelde hond en
Alexandros bedacht, hoe alléen deze Barbaren, deze Baktriërs en wie
hen verwant waren, wisten uit te vinden marteling en straf, die duurde, voor de dood een einde maakte aan alles.
- Heer en Koning der Koningen van geheel Azië! riep Spitamenes, zoodra de wind niet meer zijn woorden verwoei. Ik wreek in dit
oogenblik zoowel Dareios als Alexandros!
En hij trok Bessos ruw tot voór Alexandros' paard.
- Wild beest! schuimbekte Alexandros. wiid beest, gij, die Dareios, Sisygambis' vorstelijke zoon, dorst vermoorden!!
Te paard, bralde hij-of Dareios zijn grootste vriend ware geweest
- beide vuisten, als wilde hij Bessos vernietigen, schoten zijn oogen
de dolle vonken van woede. Uit den schaar der Vrienden, die achter
hem reed, riep hij Oxathres, Dareios' eigenen broeder.
- Oxathres! riep Alexandros. Maak u meester van uw broeders
moordenaar, doe hem kruizigen ná hem ooren en neus te hebben doen
afsnijden ••.• geef hem over dàn aan de pijlen der Barbaren!
Het was niet genoeg. Hij wist niet wreeder straf te verzinnen en
slikte zijn speeksel van ergernis en onvoldaan wreedheidsbedenksel.
Hij beval, dat Bessos niet dadelijk gekruizigd zoû worden. Dat hij
meê zoû worden gesleept, zoo als hij daar liep, naakt, wankelend,
stervende reeds langzaam-aan van koude en ellende •.••
Enkele dagen daarna, door een der briganten, die de voedsel zoekende Macedoniërs hadden overvallen en meê gesleept in hunne
bergen, werd Alexandros, toen hij hen na zetten wilde, gewond met
een pijlschot in de kuit. De roovers, uit enkel ontzetting, gaven zich
over maar de wond was zoo pijnlijk, dat Alexandros in bittere ontstemming geraakte. Hij moest op een baar gedragen worden en
klaagde aan Hefaistion, dat hij ziek was en sterven zoude vóor het
einddoel zijns levens bereikt was. Na vier dagen moeitevollen marscn
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bereikte het leger Maracanda. Het was de hoofdstad van Sogdiana,
onversterkt, en Alexandros ontving er de afgezanten der Skythen, die
zich onderwerpen kwamen.

xxv
Als in Suza de achter geblevene Vrouwen door brieven en boodschappers van alle deze dingen vernamen, scheen het haar toe of nog
langere maanden dan de lange maanden, of nog langere seizoenen
dan winter- en zomer-seizoenen zich hadden voort gesleept om
haar eigene, eentonige leven. En deze maanden en deze seizoenen,
zij schakelden de eindelooze jaren. In deze jaren van eentonigheid en van smachtend verlangen was het de Vrede in alle
deze landen, door welke de Overwinnaar gegaan was. Hij had
overal zijn stralende herinnering achter gelaten in de harten
der mannen en vrouwen. De Vrede heerschte in Sidon en Tyros,
in Babylon en Suza; de Vrede heerschte over alle deze wijde
domeinen, die de Overwinnaar tot de zijne gemaakt had. Maar hij
zelve, hij was gegaan, de verdere, wijdere kimmen te moet. En daar,
waar nauwlijks de gedachte aan wie hij achter zich had gelaten, hem
meer volgen kon gedurende deze lange, lange jaren, scheen hij de
verdere overwinningen te schakelen. Het verweemoedigde in de
ziel van Sisygambis, in de zielen van de jonge Stateira en Drypetis
en zij wachtten af, zij wachtten steeds af. Wanneer zoû haar zoon en
Koning terug komen, dacht stil Sisygambis .... Wanneer zoû haar
Koning en gemaal terug komen, dacht de jonge Stateira .... Wanneer
groot-oogige Hefaistion terug komen, dacht zoete Drypetis .... En zij
verlangden en verweemoedigden; de maanden volgden de maanden,
de seizoenen seizoenen, de jaren jaren .... Hoe lang het duurde? Nu
scheen de Tijd stil te staan, schenen niet meer maanden na maanden
te volgen, seizoenen na seizoenen en jaren na jaren .... Eindeloos! Eindeloos! Zij zaten en luisterden naar de steeds droevere muziek en
zagen wezenloos naar de steeds bleekere mime-spelen en zij peinsden
en verlangden en wachtten .... Zij wachtten, zij wachtten steeds .... Geregeld kwamen de brieven en boodschappers. De Vrouwen hoorden
van de gestichte steden, Alexandria steeds genaamd en als lichtende
vizioen en schenen in hare wacllting de steden ginds in die onbekende
verschieten van verte te rijzen. Zij hoorden van S kythen en Saken,
van den Koning gewond, 0 gewond! van breede rivieren over gesto-
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ken, van veldslagen met Skythen en Saken, die nog onlangs onderwerping hadden aangebodenj zij hoorden van onneembare forteressen
op rotsen, genomenj van de mijlpalen van den god Dionysos, die de
Koning voorbij was getrokken, hij verder gaande het wijde onbekende
der wereld in dan de god zelve in de heilige eeuwen gegaan was! Nu
verwarde het alles voor hare smachtingenj nu konden zij het zich, zoo
ver, zoó ver, niet meer voorstellen: niet meer de veldslagen - , niet
meer de slang-doorslingerde oerwouden en de oorverdoovend bruischende, zee-breede stroomen: het werd alles de onwerkelijkheid
voor hare smachtingen, voor hare wachtingen, voor hare zich stil rekkende armen en reikende zielen. A1exandros, Iskander was weg .•••
maar de echo zijner heldendaden en sage weêrhalde de lange jaren
door....
XXVI
Bagoas, door den Koning terug geroepen, was te Bazaria aangekomen. Het was Noordelijk van Maracanda, in Sogdiana, een koninklijk jachtpark, zoo als slechts de·Perzen wisten in grootste weelderigheid aan te leggen, hoog ommuurd, met tal van torens voor schuil- en
schietplaats der jagers en doorstroomd van de geleide wateren, die
vloeiden uit vele her en der wellende bronnen. Hier was het omheinde
wild van leeuwen, tijgers, panthers. sedert vier dieregeslachten ongerept gelaten, zoo dat het er van de sluipende en plots uitbrullende
wilde-dieren wemelde tusschen en over de rotsen en door de van zon
druipende bladeren heen der lang bladige platanen en vijgeboomen:
telkens glipte, zonnerossig, zwart fulpig, goud gestreept of gevlakt,
het prachtige dier te voorschijn in zonneglans en slipte weg tusschen
schaduwend gesteente .... Hier jaagde dezen morgen A1exandros met
de Vrienden en met geheel het leger.
Op een der torens, waar het wachtende gevolg van dienende eunuchen plaats had gevonden, stond Bagoas. Hij had den Koning in maanden niet gezien toen hij plotseling tusschen de boolJlen, op de openere vlakte hem ontdekte. Een ontzaglijke leeuw was aangeslopen,
terwijl de Koning, rustig, hem wachtte. En het trof Bagoas, als in eén
flits van verwondering, dat A1exandros er stond als een Perzische
vorst. In het Perzische jachtpar k, overgoten in deze Oostersche zon,
al woei de bries ook koud uit het Noorden, stond Alexandros in het
hem verslankende schubbepantser, ommalied beenen, armen, voeten
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en handen, in het jachtgewaad, dat der Perziscne vorsten was. Zijn
gelaat, eenmaal van het incarnaat blozende blank, dat nooit verbrandde, was magerder en taniger geel en de baard, gekruifd volgens de
Perzische zede, hing in dichte, stijve krinkels hem af van de kin. Om
den maliënhelm, die nauw hem het hoofd omsloot, rondde zich de
smalle band van een diadeem en zijne oogen schenen donkerder en
koortsig ....
Hoe lang was het reeds geleden, dat de eunuch had gezworen zijn
land, Koningen, geheel Perzië, te zullen wreken met de lange, durende wraak, die jaren zoû duren? Het was reeds jaren, lange jaren geleden en het scheen, dat hij van zijn wraak zich nauwlijks heugde. De
lange jaren zelve hadden in hem zijn wil verslapt. Hij wilde Perzië
niet wreken meer; hij haatte dezen Koning niet meer, die een Pers was,
die, daar ginds, geheel als een Perzische vorst, die jaagt, afwachtte den
aansluipenden, dof brommend en leeuw. Meer had hij hem lief, in bewondering en afgodische aanbidding voor wat sterk, vorstelijk en
groot was en sterker, vorstelijker, grooter geworden was in overweldigd Perzië zelve. Zie, het gebaar, waarmede hij den langen, Perzischen jachtspeer richtte, was geheel het zelfde van Oxathres, Dareios'
broeder, die achter hem stond. Dat der Vrienden rondom was geheel
het zelfde! Het was den eunuch als een vizioen van de dingen, die
waren geweest en er scheen niets veranderd, sedert eenmaal Dareios
hier gejaagd had ....
De leeuw brulde hoog op, talmend, de voorpooten heffend. De
Koning, klaarblijkelijk, had Oxathres en den Vrienden bevolen zich
achterwaarts terug te trekken. Hij wilde zelve dooden den leeuw. En
toen het dier, brommebrullende van woede, den sprong deed en zich
werpen wilde op den jager, trof hij htm in het onderlijf, stevig, aarzelingloos, met den enkelen, eenigen stoot, die de goede was. De leeuw,
brullende, viel achterover, lag nu te sterven, de pooten omhoog, zwiepend den staart.
Aan den uitgang des parks wachtte Bagoas den Koning. Toen hij
verscheen, tusschen de Vrienden en de eindelooze tocht der getorste
trofeeën der jacht - vierduizend gedoode wilde-dieren op baren wierp de eunuch zich in aanbidding over den grond.
- Zijt gij daar? zeide Alexandros en strekte de gemaliede hand
naar Bagoas' hoofd. Het is goed. Volg mij in den jachtburcht ....
Terwijl Alexandros zijn paard besteeg en nu voort reed tusschen de
Vrienden, den jar.htburcht te gemoet, werd het heel rustig in hem, in
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zijn steeds koortsige lichaam en ziel. Hij wist de wijnen weêr te
zullen drinken, gemengd als enkel Bagoas scheen te kunnen mengen
op de wijze, die alleén de wellust gaf, den Koning noodig om daarna
de kalme uren terug te winnen. En Bagoas, die nacht, mengde den
wijn, mengde den wijn na maanden maar aan de Wraak dacht hij
niet meer: alleén stuwde de Wraak verder voort, zoo als wat voort is
gerold de noodlottige helling af, nooit weder op gestuwd, zelfs niet
weêrhouden kan worden, om de kracht der dingen en tijden zelve ...•

XXVII
Dit was Maracanda, een dier steden des binnenlands, zoo als de
Perzische Koningen hadden gesticht - en nu, na hen, Alexandros steden niet te vergelijken met een grootsche metropool als Babylon,
met antieke steden als Sidon en Tyros, met moderne hofsteden als
Suz;a en Persepolis ; dit was, binnen muren en wachttorens, slechts een
minderwaardig paleis, dat steeds verviel en haastig werd bij gepleisterd, zoodra de Koning verwacht werd, zoo als het ook nu was gedaan; dit was een fort, een arsenaal, eenige magazijnen met voedsel
voor mensch en dier, enkele kleinere woningen om het paleis heen
voor officieren en hofbeambten, met een bevolking van niet anderen
dan wie in magazijn, arsenaal, fort en paleis zijn arbeid vond en zijn
belang. Dit was een dier bolwerken der Perzische Despoten tegen de
Barbaren, een dier vestingen, waar Perzische garnizoenen lagen, een
dier triestige verlaten grenssteden van het onmetelijke rijk, die soms
enkele weken, een maand overvuld waren van den hof-omslag des reizenden Koning, om daarna gedurende maanden op nieuw te vervallen in doodsche verlatenheid.
Maracanda, dit was nu waar Alexandros toefde in Sogdiana. Nu
was de stad overvuld, met de veldheeren, de officieren, de soldaten, met de tallooze vrouwen ook en hare kinderen, die steeds volgden
het leger.
Alexandros had Kleitos tot satraap van Sogdiana aangesteld, nu
Artabazos, dien Alexandros eeren wilde, om zijn hoogen leeftijd, zich
had verontschuldigd; Kleitos, die bij den overtocht van den Granikos
Alexandros het leven had gered, door met zijn schild op te vangen den
zwaren slag, die Rhoisakes gezwaaid had naar Alexandros' onthelmde
hoofd; Kleitos, de zoon van Hellanike, Alexandros' voedster; Kleitos,
de trouwe, beproefde Vriend onder de Vrienden, in leeftijd niet zoo
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jeugdig meer als zij allen; Kleitos, die reeds onder Alexandros' vader
Fi!ippos in de Macedonische falanx gestreden had.
Trouw, eerlijk en ruw, soldaat tot in zijn merg, veldheer vol ondervinding, was Kleitos niet tevreden om de hooge onderscheiding.
Satraap van Sogdiana .•.. was het bijna geen verbanning, deze aanstelling van zóó groot gewicht? Te moeten blijven, weldra, na 's Konings
vertrek, aan de Skythische grenzen in deze dan verlaten, vervallende
grensstad, was het eere en zoû het geluk zijn? Waren de gezegende
Oostelij ke en Zuidelij ke satrapieën dan allen vergeven aan Perzische
prinsen, dat er voor een Macedoniër, die ge-eerd moest worden,
slechts overbleef dit Sogdiaansche achterland, tusschen Skythen,
Dahers en Massageten?
De stad krioelde van het feestende leger; in het paleis stroomden de
genoodigde officieren. Feestmaal, des morgens reeds aangevangen,
was uitgeschreven, ter eere van Kleitos. Tusschen de gepleisterde
zuilen, tegen de barstende tichels der wanden, over de barstende steenen der vloeren waren de zware tapijten gehangen, gespreid. In de
raamlooze ruimten waren reeds dadelij k de vele kandelaberen ontbrand; de tafelen, tusschen de aanligbedden, waren reeds gedekt met
het vergulde vaatwer k, dat overal in zulke paleizen bewaard bleef voor
de enkele dagen, dat de Koning hier toefde. De zware braadwalmen
dampten reeds de keukens uit; aan de schenktafelen waren bezig de
eunuchen de wijnen te mengen.
Er waren geen vrouwen toe gelaten. Zulke dagelange festijnen van
eten en drinken waren meer en meer, in het ruwe kampleven, in deze
grenssteden, geworden de braspartijen, reeds des morgens begonnen,
waarbij geen courtizanen nog van noode waren. Zelfs al was Alexandros aanwezig, wat hij meestal was, heerschte er een bandeloosheid en
tuchteloosheid, die zich ontwikkeld scheen om zoo verren afstand van
alle middelpunt van hoogere en fijnere beschaving. Deze drink- en eetgelagen waren niet meer de orgieën van Babylon en Persepolis: zij
wa.ren ruwer, minder kleurrijk, minder weelderig, en van grovere,
eenvoudigere zinnelijkheid, als of de officieren zich wreken wilden op
hunne vele ontberingen zonder aan wellustige verfijning te denken.
Dit was het schransen van mannen, die vaak koude hadden geleden en
honger.
Reeds verzamelden in de eetzaal de Vrienden en vele aanzienlijke
Perzen toen Alexandros met Hefaistion en Kleitos binnen trad. Het
was Bagoas, staande bij de koninklijke schenktafel, zeer treffend, dat
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de Koning en zijn boezemvriend niet anders schenen dan Perzische
vorsten, in hun lange, enge kleedij en met de gekrulde baarden, dat
ook de andere Vrienden en veldheeren, hoewel zekere willekeur was
ge-oorloofd, zich min of meer Perziesch voordeden: om Oxathres en
de andere, den Koning nu steeds omringende, Perzen weêr klonk zelfs
Perziesch meer dan Grieksch terwijl Kleitos, trouw zijn Westersche
zeden, bleef dragen de licht bruine lederen wapenrok, nauwlijks feestgewaad, kort geknipt het zwarte haar, glad geschoren zijn verweerd,
gelitteekend gelaat met de geestkrachtige trekken en den koppigen
kin, bloot de sterke armen, de vierkante knieën en het Grieksch
steeds, onverschillig ruw, in den mond. Zijne Perzische jaren hadden
hem, als hen allen, verouderd, veranderd: na Filotas' noodlottig einde
schenen de Vrienden zich langzamerhand terug getrokken te hebben
uit den intimeren kring om den Koning, nu meer en meer de Perzen
waren rondom Alexandros - stille vrees scheen steeds onder de
Macedonische veldheeren te broeien, die hen zelfs Hefaistion deed
vermijden - terwijl ook Kleitos, hoewel minder op zijn hoede, zelden
meer Alexandros' gezelschap zocht. Dat de Koning nu met hem binnen trad, was omdat dit feest ter eere van Kleitos, den nieuwen satraap van Sogdiana, was en om hem eere te doen. En wederom tt;of het
den eunuch hoe Oxathres en de Perzen den Koning naderden met het
min of meer diep nijgend gebaar der aanbidding, dat zelfs Oxathres
eerbiedig schetste in zijn groet, dat de voorname Perzen duidelijker
deden uitkomen met hun knieval, dat de mindere Perzen, zich op den
grond leggende, geheel volgens strenge Perzische hofzede, verrichtten,
terwijl de Macedoniërs den Koning bleven groeten met het oude,
kameraadschappelijke, joviale handgebaar, als Bagoas wist, hem ergernis.
Zij lagen aan. Er was om veler omstandigheid samenloop, een ontevredene stemming in het begin van dit maal. Nauwelijks kon, tusschen de officieren, met welke hij lag, Kleitos verbergen, dat satraap
te zijn over deze landen, hem niet voldeed. Ruw antwoordde hij op
hun aller heilwensch. Maar ook Alexandros zelve was in een dier
stemmingen van somberen en woelenden hoogmoed, waarin hij zeggen
moest wat hem woog op het hart, of hij anders er onder stikken zoû.
Hij lag met Hefaistion, Oxathres en de Perzen aan maar Kleitos en de
andere Vrienden waren in het bereik hunner stemmen: slechts Perziesch sprak Alexandros. Hij sprak over de Skythen: zij waren hem
onvertrouwbaar, hij twijfelde of zij hunne belofte van onderwerping
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wel zouden houden. En de Baktriërs, heulden zij niet met de Skythen?
- Zoo wij ooit, zeide Alexandros; de minste overtreding van Baktriërs of Skythen ongestraft zouden laten, zouden zij dadelijk misbruik maken en onze goedheid ons als zwakheid rekenen. Soms denk
ik, dat het toch beter is den Tanaïs over te steken, der Skythen steden
te vernietigen, die Barbaren, als de anderen, te overweldigen. Dan
toonen wij, dat wij overal onoverwinbaar zijn. Indië •••• het is van
later zorg, Nu, denk ik, zoû het pas geven •••• Europa, geheel Europa
onder onze macht te brengen. Het is een bijna niet te verbeelden
werelddeel: Europa •••• Het wazigt onwezenlijk weg, aan de Westersche kimmen, als in nevels •••• Ja, wij moesten den Tanaïs oversteken
en door de landen der Skythen heen •••• Europa, Europa bemachtigen ••••!
Hij herhaalde den naam, die hem lokte. Het was of hij nu zoo zeker
van Azië was, zelfs van Indië, waar de verre potentaten, de Koningen
Taxilos en Poros zich schrap tegen hem zouden zetten, dat geheel
deze Oostersche wereld, wier verovering slechts tijd en doorzetting
zoû kosten, hem nauw meer voldeed. Dat hij de Westersche wereld,
die als een ondoorzienbaar, vaag vizioen, met alleen de lichtpunten van
steden als Rome, als Karthago, zich daar breidde in het bijna onverbeeldbare, thans wenschte de zijne te noemen. Het geheele wereld-al
wenschte hij! Een onmetelijke hoogmoed woelde in zijn hart en zijn
hoofd; de dolle spiralen wirrelden hem dan in het brein, dat scheen te
groeien, te groeien naar den hemel toe. In zijne handen was het gebaar als van een omklamping. In zijne oogen troebelde de koorts.
Rustig had hij wel gesproken maar deze dingen te zeggen, omdat zij
hem zwaar wogen, liet hem toch vreemd leêg zich voelen, als met een
ziele koorts, die in hem duizelde. Hij zag de ontstelde blikken zijner
veldheeren en Vrienden, zoo geheel verschillend van dt: gelaten uitdrukking der Perzische gelaten rondom hem. Want de Macedoniërs
wisten, dat deze stille woede om de wereld geheel te overwinnen, de
koortsende ziekte was van deze heerschersziel. En kon de mateloosheid niet tot ondergang voeren .•••?
Alexandros had den eersten drinkschaal uit Bagoas' handen ontvangen. Hij dronk. Deze menging, die hij in tijden gemist had, dronk
hij nu weêr, de enkele dagen, dat Bagoas terug was. Toch scheen vroeger iets ànders nog van geur en smaak te schuilen in deze, wellicht
volgens mystieke recepten, bereide dranken. Hij dronk.... '! och .•••
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weldadig was hem de gloed, die zich door zijn leden verspreidde.Door
zijn hersenen. En er de zoo pijnlijke, duizelende leêgte vulde met een
zware weldadigheid.
Rondom hem dronken zij allen. Reeds lang had Bagoas opgelet, dat
de Macedoniërs niet bestand waren als de Perzen zelve, tegen de ster k
gekruide wijnen. Dat zij spoedig beschonken waren en luidruchtig
zich dan gedroegen als nimmer de Perzen. En, om Alexandros, dien
eenmaal hij had gezworen te doen ondergaan, ware het ook in een
verloop van jaren, aarzelde deze latere tijden immer zijn hand. Hij
wilde niet meer wat hij vroeger wilde.
Scheen het te laat? Den eersten drinkschaal, diep en wijd, had
Alexandros in éenen geleêgd. Rondom hem dronken de Perzen en de
Macedoniërs gezamenlij k uit de zelfde bekers. En dadelij k luidruchtiger schenen de Vrienden, terwijl de Perzen, onverhoogd van blos
hunne amberen bleekte, ingetogen en voornaam bleven als steeds.
Alexandros had Bagoas aangezien; dezen blik kende de eunuch. Hij
mengde op nieuw 's Konings drinkschaal vol en, om Alexandros'
blik, dorst zijn hand niet meer aarzelen en greep hij de kleinste,
gouden fiooL •.
Stuwde de Wraak zelve noodlottig voort, wie zoû dan kunnen verhinderen? Nooit had de eunuch zoó zijn eigen kracht in zich gebroken geweten als nu, door dit gevoel van vreemde liefde, waartoe de
eerste haat geleid had. Tegen wat hij zelve had opgeroepen, kon hij
niet in gaan. Gelaten aan alle noodlottigheden, mengde hij den zwaarsten wijn en zoû dien zoó Alexandros mengen durende dit maal. Maar
wat hij zelve wenschte, waren andere dingen ....
Dat de Vrienden niet hadden gejuicht op zijn woord, toen hij van
Europa gesproken had, verdroot Alexandros. Hij haatte die ontstelde
blikken, als van oude wijven, wie te veel werd gevergd. Want'als Azië
hèm was, waarom zoû Europa niet hèm zijn en de wereld geheel?
Hunne luidruchtigheid bralde daarna over zijn woorden heen als
zochten zij hem en zichzelve af te leiden van zijne hen ontstellende
veroveringszucht. Maar hij zoû het niet dulden. Hij fronste de bra uwen, zweeg, voelde zich toch zoo zalig doorgloeid van het groote
geluk, dat Bagoas hem mengde in zijn beker. Het was een wellust,
beter dan alle wellusten want stralender, tintelender aan alle nerven.
N u richtte hij zich op, zag om zich rond, voelde zich hoog boven hen
allen, godehoog, en in alle veldslagen herinnerde hij zich zijne goddelij ke Fortuin, als een godin hem omzwevende.... In zijn hoogmoed,
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zalig beneveld door den walm van den wijn, minachtte hij stil in zich
de Vrienden. Zonderde Hefaistion uit, dien hij altijd lief had. Maar
minachtte de anderen. Zij hadden niet meer dan middelmatige veldheertalenten; alleen door hèm waren zij zoo ver met hem mede gekomen. Ook zijn pleegvader - als hij, sedert des Orakels uitspraak, zijn
vader Filippos noemde - had nooit iets kunnen bereiken zonder
hèm, zonder zijn hemzelven toen onbewust goddelij ken steun. Het
brandde hem nu op de lippen dit te zeggen. En hij zeide het tot Oxathres, het handig wendende in den loop des gespreks over overwinningen en nederlagen, met de Perzen, wier voorname onontroerdheid
hij steeds zéer bewonderde in gelagen als dit.
- Verwonderlij k is het, zeide Alexandros, zich minZaam tot Oxathres wendend; hoe de faam het feit niet altijd met haar bazuinen uitschalt, als het hoog recht ware te doen. Het is mij in mijn prille jongelingschap vaak voor gekomen, dat roemruchte daad, die mij toekwam, op rekening van mijn pleegvader Filippos gesteld werd. Zoo was
het na Chaironea; hoe jong ik was, aan mij kwam de overwinning toe.
Hij bespiedde der Vrienden blikken, ontevreden, opmerkzaam in
zijn richting wenden; Hefaistion, naast hem liggend, sloeg als verlegen
zijn oogen neêr. De Perzen luisterden hoffelij k en aandachtig. Toen,
om de Vrienden te ergeren, wie alleen reeds aanstootelijk was, dat hij
pleegvader zijn eigen vader noemde, brallende hij, dat hij de Zoon
was van Zeus, ging hij voort:
- En dan, tijdens den twist tusschen de Macedoniërs en de Grieksche huurlingen .... Filippos werd licht gewond; op den grond liggende, veinsde hij dood te zijn; ik zelve beschermde hem met mijn schild
voor de vijanden, die op hem aanstormden. Nooit erkende mijn pleegvader, dat hij aan mij het leven verschuldigd was. Ook mijn wapenfeiten in Illyrië werden niet door hem erkend.
Hij eindigde trotsch en ironiesch:
- Mijn pleegvader was ingewijd in de mysteriën van Samothrake.
Maar zulke inwijding voerde hem niet tot de glorie overwinnaar van
Azië te worden! Wat mij betreft, reeds zeer jeugdig voelde ik zonder
inwijding goddelijke bezieling om mij zweven en in mij dringen. Het
was de geest van mijn vader, Zeus, die mij steeds omzweefde, die in
mij drong. Zoo ik Azië overwon, 0 Perzen, was mij alleen dit mogelijk
en alleen mij, omdat ik Zeus' Zoon ben en het heilige Noodlot van dit
wereldrijk voltrok: nauwlijks hielp wie ook mij de goddelijke taak
volvoeren.
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De Perzen bogen diep de hoofden, de handen eerbiedvol aan het
hart. De jongere, Macedonische officieren rekten nieuwsgierig van
verre en luisterden, verrast, bekoord. Maar de Vrienden en de oudere
officieren, die onder Filippos hadden gediend, zich niet weêrhoudend,
murmureerden onder elkaar ••..
- In welke zijner tragedieën, riep Kleitos, den rug naar den Koning, op eenmaal uit; zegt Euripides ook weêr, dat de Grieken op
hunne trofeeën slechts de namen der Koningen schrijven?
Hij was dronken. Zijn schaal heffende, zwaaide zijn arm wijd uit.
- Wat zegt hij? vroeg scherp bits Alexandros, die niet had verstaan
maar getroffen was door die verheffing van ruwe stem.
Niemand antwoordde; alleen Hefaistion, in een plotse vrees, fluisterde, zijn hand op Alexandros' arm:
- Bedwing u ....
Maar Kleitos wendde zich tot Alexandros.
- Wat ik zeide, Koning? Ik deed een vraag, die bewijst hoe wij in
het kamp en den oorlog vergeten van onze dichters. Niemand weet
mij te antwoorden als ik vraag in welke zijner tragedieën Euripides
zegt, dat de Koningen in Hellas de glorie, met het bloed der soldaten
gekocht, zich zelve toerekenen ten koste dier anderen. Ik herinner mij
nu: het staat in de "Andromache tt ! Zeker, gij waart jeugdig reeds een
aanvoerder en veldheer van gezegend talent maar was uw vader Filippos, onder wien ik als jongeling streed, te kleinachten om het zijne?
Ptolomaïos, Perdikkas, Meleagros, rondom Kleitos, fluisterden:
- Neem u in acht .... Weeg toch uw woorden .•..
De Koning, koel, staarde Kleitos aan. Zulke vrije taal was vroeger
steeds geduld maar ergerde den laatsten tijd Alexandros. Toch, om
de oude gewoonte der ongedwongenheid, beheerschte hij zijn rood
opziedende drift met bijna bovenmenschelijke inspanning. Want ook
hij was dronken, met die dronkenschap, die, onzichtbaar voor wie
hem omringden, te heviger woelde in zijn doorwalmde brein naar
mate zijne uiterlijke houding zich voornaam, als die der Perzen, te
verroerloozen trachtte. En daar zij allen dronken waren, sprong tusschen de oudere officieren en de jongere de hevige woordentwist op;
de eenen verdedigden de opvatting des Konings, de anderen die van
Kleitos.
Het was de Macedonische breidelloosheid van meening en taal, die
de Perzen wel steeds verwonderde. Het waren de hevig uitgezwaaide
gebaren, de lallend stotterende boosheid van wie het niet eens met el-
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kander waren en nog wel om iets, dat den aanwezigen Koning zelven
nabij betrof.
- Bedwing u, herhaalde Hefaistion, fluisterend tot Alexandros.
- Ik zal mij bedwingen, verzekerde, de woede hem trillende de
leden over en binnensmonds, Alexandros; indien hij paal en perk aan
zijn onbeschaamdheid stelt ....
Maar Kleitos, opgerezen, zijn soldateske kop rood van rauwe opwinding en beschonkenheid, ging door, zijn arm uitgezwaaid met
opengespreide vingers:
- Was uw vaders Filippos overwinning op de Atheners, 0 Alexandros, eigenlij k geen bewonderenswaardiger wapenfeit dan uw inname
en verdelging van Thebe, zoo wij moeite doen de bizonderheden ons
goed te herinneren? Het was tevens om Parmenions veldheerstalent.
dat de strijd met Athene zoo roemvol voor ons eindigde! Parmenion ....
hoe beloondet gij hem zijn verdienste, 0 Koning van Azië!!
Een tumult doorvoer de gasten over hunne aanligbedden. Parmenions naam, en nog lofrijk, te noemen scheen den eenen de grootste
vermetelheid, den anderen wondervol van rechtvaardigsten roep tot
verantwoording. Nimmer nog had aan 's Konings tafel, sedert de Perzische hofzede meer en meer overheerschte, een dergelijke vrijheid
van taal en meening zich doorgang gebaand. Heftig rumoerden de
stemmen der hier en daar half gerezen en, heftig schreeuwden hun
wreed betuigende monden, heftig betuigden hun niet meer bedwongen gebaren, tot Kleitos hen overschreeuwde:
- Ge weet, Alexandros, ik, die u het leven redde bij den Granikos.
ik ben bereid nog duizend malen mijn leven voor u te wagen, maar gij,
wat doet gij uw Vriend aan? Verdeelt gij den buit, dan komt het
schoonste deel er van toe wie eerst onze vijanden waren en met u
mede de herinnering aan uw roemvollen vader kleineeren. En zoo
stelt gij mij aan, 0 lachwekkendheid! tot satraap over Sogdiana!!
Hij was geklommen op het aanligbed; de beschonkenheid, door
het sterke wijn kruid verwekt, ziedde hem door de aderen, dreef hem
alles te zeggen zonder de minste omzichtigheid meer en hij schreeuwde en lachte én hikte.
- Sogdiana! Sogdiana!! Ziet, Vrienden, om u rond in Maracanda
en buiten deze troostlooze stad! Dit is Sogdiana, Kleitos' nieuwe satrapie! Als de wilde beesten des winters honger hebben, huilen zij tot
voor de poorten van dit paleis, wolven en beren! Wolven en beren zijn
ook de Barbaren, die ik zal te beheerschen hebben, in hun steppen van
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sneeuwen hun woestijnen van zonnebrand! Vrienden, dit is mijn eindelijke belooning: Sogdiana! Wij, ouderen, worden gesteld op pensioen! Met al die blankebekken van jongere rekruten, dezer dagen in
allerhoogste eere omdat zij gewillig zijn, zal Alexandros verder Azië
overwinnen! Maar strijdt hij dan ook niet tegen die wijven van Perzen
in wier witte, lange feesttuniek hij daar ginds ligt, met zijn breeden
gordel en met zijn haren en baard gegeurd en gekruld?
Alexandros, in eenen, was opgestaan, ocgen puilend en vaalwit van
woede. Ook Hefaistion was gerezen, bedacht snel hoe nog dezen
ramp te bezweren; ook de Perzen, beleedigd, zij alleen niet beschonken, rezen. In het rumoer, dat volgde en waarin niet verstaanbaar was
meer eén enkel woord, greep Alexandros voor zich een appel en
smeet dien razend naar Kleitos' hoofd.
- Mijn zwaard! riep hij achter zich om, tot zijn wachtofficier
Aristofanes, wien hij bij het aanliggen zijn zwaard had gegeven.
- Neen!! riep Hefaistion en weerde af.
Aristofanes aarzelde maar Hefaistion ontrukte hem zelve des Konings zwaard.
- Ge krijgt niet uw zwaard! riep Hefaistion tot den Koning en
borg het snel onder de kussens.
Alexandros stampvoette van woede.
- Blaas alarm!! beval hij den bazuin er der wacht.
Het zoû den soldaten beteekenen, dat oproer in het paleis was uitgebroken en dat zij zouden te hulpe snellen. Maar Hefaistions blik
en gebaar bedwong den bazuiner te schallen. Als een wild beest
schreeuwde en gebaarde nu Alexandros tegen Hefaistion, tusschen de
beleedigde, toch steeds waardige Perzen. Maar ginds, om Kleitos,
was ook een hevige verwarring woelende. De jongere officieren heetten razend hem de zaal te verlaten. Hij wilde niet, weigerde in zijn
dronkenschap koppig.
- Straks zal hij mij nog dat zelfde leven verwijten, dat hij niet ophoudt te beweren gered te hebben! hoorden zij allen den Koning, ziedend, zich tegen Hefaistion verdedigen.
- De herinnering aan die redding is met de jaren tot onduldbare
ergernis u geworden, dankbare Koning! riep Kleitos, schuimbekkend
dwars over de tafelen. Wees verzekerd, dat ik, Kleitos, u beter de
waarheid steeds zeide, dan u Jupiter-Ammons orakel deed. Gij zijt
J upiters zoon niet!
De Koning greep de lange speer van een zijner wachten achter
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hem, en stortte los, over de tuimelende tafel, op Kleitos neêr. Maar
Hefaistion, Ptolomaios, Perdikkas omgrepen Alexandros, hem weêrhoudende; Leonnatos ontwrong hem de speer. Daar ginds drongen in
een hevig tumult de jongere officieren Kleitos de zaal door, de groote
poort van binnenkomst uit. Allen schreeuwden, beschonken, in
tegen elkander. Dadelij k echter verscheen Kleitos weêr maar door de
kleinere deur, vlak achter de wacht des Konings. Alexandros, heftig,
keerde zich om. De wacht tusschen beiden, stonden de razende mannen over elkaar, schreeuwden elkander in het gezicht de nooit meer
ongezegd te maken woorden van zelfverblinding, verwatenheid en
hoogmoedswaanzin, Kleitos den Koning, en Alexandros zijn Vriend
die van landverrader, oproerling, begeerig zelve naar 's werelds
kroon. Tevergeefs stroomden door de achterdeur de jongere officieren binnen en poogden Kleitos meê te sleuren, te vergeefs wierpen
zich de Vrienden voor den Koning ter aarde, omvatten zijn knieën,
smeekten hem zich meester te blijven, terwijl krachtig J-Iefaistion
Alexandros in beide armen omprangend weêrhield. Het was de onweêrhoudbare, verschrikkelijke, allersnelst rollende noodlotsseconde.
De Koning brak zich los uit Hefaistions armen, wierp hem van zich,
wierp ruw de hem weêrhoudende Vrienden van zich en over den
grond. In zoo vreeslijk tumult f puilende dol zijn oogen, ontwrong hij
bliksemsnel weêr de speer aan een zijner verbijsterde, raadlooze wachten en drong heftig op Kleitos aan.
Er was de stormende golf der gasten over de bedden, over de tuimelende tafelen, er was het nauwelij ks meer dronken, den razenden roes
ontnuchterend geschreeuw. K1t.itos, werktuigelijk, voor de dreigende
speerpunt, die hem van ter zijde richtte, week tusschen de opening
van het deurgol'dijn, maar Alexandros, in een en, stortte heviger toe,
stiet, en riep:
- Dáar dan! Ga waar Parmenion en Filotas je wachten!!
Kleitest schreeuwen vloek huilde op. Zoo dicht was hem de Koning genaderd, dat het bloed van den tusschen de gordijnen zinkenden
man fel spoot in st Konings spookbleek vertrokken gelaat. De wachten hadden snel de ruimte vrij gelaten, in ontzetting wijkend terzijde,
in een gekletter van speren en schilden. Plotse stilte, doofde, wijd
vallende, al het rumoer. Van overal keken de bleeke gelaten der
ga5ten naar wat ginds, tusschen het deurgordijn, in alleronwaarschijnlijkst gebeuren, geschied was: de Koning, die zijn Vriend, en veldheer
en redder, Kleitos, doorstoken had. Zelve rukte Alexandros weg het
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gordijn. Waar het week, zagen de gasten in de schemering der galerij
liggen het roerlooze lichaam, van den nog enkele oogenblikken geleden heftig brallend en Kleitos. Hij lag in een wijd uitvloeiende plas
van donker bloed als in vloeiend zwart-rood karbonkel. Toen de
Koning het zag, naderde hij dichter, kreunende, neêr kij kende, de
handen zenuwig gekrampt.
- Is hij dood? vroeg hij blikkende om zich, snel.
Niemand antwoordde. Er was als een verroerloozing omrond. Toen,
omdat zij allen zwegen en de Koning Hefaistions blik den zijne ontwijken zag, kreunde hij hooger, als in smart. Nu huilde hij op en
snikte. Hij werd zich in éenen bewust, dat hij, veroveraar van Azië, de
eigen drift niet had overwinnen kunnen. Hij greep de schacht der
nog schuin in de zij des verslagenen stekende lans. Hij rukte die uit,
richtte haar ongedacht plots op zichzelven. Omdat de lans te lang
was voor de ruimte te eng, was hem de zwaai onmogelijk. De Vrienden grepen de schacht, ontwrongen Alexandros het wapen. Verbijsterd zag hij om zich. Sloeg oogen en handen naar boven en galmde,
krankzinnig, een luiden, luiden, langen weeklachtgil uit. Het snerpte
door hun aller hersenen. Hij herhaalde zijn gil en zijn galm. Hij balde de
vuisten en schudde ze boven zijn hoofd, in een krankzinnig alarm.
Omdat hij niet uitscheidde te gillen, grepen hem de Vrienden om het
middel en onder de armen en voerden hem weg, stommelend over
het vaatwerk vertrapt.
Zij brachten hem in zijn kamer.
- Alexandros! smeekte Hefaistion wanhopig. Kom tot uzelf!
Maar, steeds met den eigen galmgil als van een gewond rund, smeet
hij zich voorover op den steen en vloer. En kreunde en gilde den vreeslijken, regelmatigen, krankzinnigen galm, die galmde nu luid door
geheel het paleis. Op de straat hoorden het de soldaten. Hij verscheurde zich het gelaat met de nagelen, zoodat het bloedde, en galmde en
gilde steeds het zelfde, lange, tragiesch snerpende geluid van rampzaligheid ....
- Dood mij, dood mij! smeekte hij op naar Hefaistion.
Terwijl de Vrienden en hoofdofficieren radeloos rondom hem stonden, herhaalde hij telkens en telkens den smeekroep. Nu was het Hefaistion niet te harden meer. Hij smeekte den anderen hem alleen met
den Koning te laten omdat het onwaardig was den Koning in dezen
toestand te zien. Alleen met Alexandros, wilde hij hem oprichten van
den grond maar Alexandros gedoogde het niet. Kreunende als een ver-
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slagene, dwong hij te liggen zoo als hij lag en telkens weêrgalmdezijn
waanzinnige smartkreet op. Door de gordijnen zag Hefaistion bleek
Bagoas verschijnen. Het was zijn recht als oppereunuch, opperkamerheer.
- Laat mij alleen!! Laat mij alleén, als gij mij niet dooden wilt!
snerpte de Koning tot Hefaistion, razend.
Met een gebaar van smartelijke radeloosheid verwijderde zich Hefaistion; hij vreesde, zoo hij wederstreefde, dat erger gebeuren zoû,
dan waartoe Alexandros zich had laten vervoeren. Nooit had hij den
Koning zoó gezien. Ook Bagoas, die bleef, daar hem niet Alexandros
scheen weg te jagen, had nooit nog zoo den Koning gezien. Terwijl
Alexandros nu over den grond te snikken lag in zijn handen, niet
anders dan een getuchtigde slaaf, een gemartelde misdadiger, zag
Bagoas hem ontzet van den deurdrempel aan. Dit was, waartoe hij
eenmaal den overweldiger van Azië, den overwinnaar van Dareios
had willen brengen. Tot deze verwording en ondergang! Eenmaal,
éenmaal! En nu hij zijn vroegeren, stillen wensch van haat, vol betoovering en vervloeking, voor zich verwezenlijkt zag in dien neêr gestorten, over den vloer liggend en, wereldverwinnaar , wien de steunend begonnen kreet der rampzaligheid regelmatig ontdreunde, ontdreunde als de bulk van een zich tragiesch bewusten stier, was Bagoas
ontzet. Dit had hij eenmaal gewenscht, hiertoe was het nu, dezen dag,
langzamer-, langzamerhand gekomen, en het ontzette hem nu, dat gekomen was wat hij reeds lang niet meer wenschte. Vol van de vreemde ontzetting staarde hij Alexandros met wijd sperrende oogen aan.
Wat de Koning nu had kunnen doen, was nog iets anders dan de weifeling en het wantrouwen, die hij om Filotas gevoeld had! Wat de
Koning nu niet had kunnen beheerschen, was de onkoninklijke driftwoede om beleedigde majesteit, die hij had kunnen wreken in razernij,
hem dadelijk met hevig berouw overstelpend. Dit waren de zich
krankzinnig spannende zenuwen, en wie zij éens meê gesleept hadden
als hollende paarden, zouden zij telkens kunnen mede sleepen, en
telkens! Dit was de ziekte, die alleen kon verergeren, niet genezen.
Dit was de slecht demonische waanzin, die tot eigen ondergang sleuren kon, als het onbestrijdbare spook, sterker dan allerhoogst veldheerstalent en aUergrootste gave en gunst der goden om een geheele
wereld voor zich te doen bukken. Boven die machten rees machtig
het Spook ....
In verbijstering staarde, met de sperrende oogen, de eunuch. Het
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was niet meer dit wat hij wenschte, hoewel hij zichzelve wist te zijn
wie dit gewrocht had in der jaren loop! Het was niet meer dit wat hij
wenschte. Deze afgrond, deze diepte, deze vernietiging! Huiverend
was hij neêr gehurkt, vóor Alexandros. Toen deze, gillende, hief het
hoofd, staarden zij in elkanders dolle oogen. Als van zelve gingen de
trillende handen van den eunuch naar Alexandros' hoofd. De verpletterde liet het toe, dat de koele palmen zijn slapen omvatten.
De eunuch sprak niet, ook niet de Koning. Maar als door den sterkeren
drang van dien zwakke, die hem het hoofd omhield in de handen, liet
Alexandros zich richtten en stortte neêr op het bed. Slapeloos bleef
hij staren in de schemerlichte, tapijtbehangene, steenen zaal. Met het
eerste uchtendbleeken beval hij, dat hem het lijk van Kleitos in zijn
vertrek gebracht zoû worden.
Zwijgende brachten hem de Vrienden het lijk op een baar. Hij
lichtte zelve den doek op, die het bedekte. Hij staarde in nieuwe, hem
den adem benemende smart op het bekende, krachtig koppige masker
en snikte en wrong de handen. Toen zeide hij, bijna schuchter, zich
verontschuldigend en of vergeving hij vroeg:
- Het is Dionysos.... Dit is de tijd, dat ik ieder jaar Dionysos
offer. Dit jaar liet ik het na .... Verbolgen wreekte de god zich en verdwaasde mij ....
Rondom hem zag hij de bleeke, sombere gelaten der Vrienden. Hij
begreep nu, dat zij niet meer zijn vrienden waren. Zij zouden nóoit
meer met hem durven spreken: in wijde eenzaamheid zoû hij de almachtige heerscher zijn, zelfs zoo verdwazing hem zoû overvallen.
Toen hij Hdaistion aanzag, smachtte hij hem te omhelzen, in zijn
armen tt> prangen: hij dorst niet en liet het na.
- Zie daar dan, zeide hij met een stem, die brak, maar vreemd
kalm; de weldaad, die ik Hellanike, mijn voedster, bewees, haar, wier
beide broeders voor mij sneefden voór Miletos. Haar laatsten broeder vermoordde ik aan een festijn. Wat zal nu van haar worden ....
Haar blijft mij alleen over en ik zal haar tot afschuw zijn .... Dionysos!
Dionysos!
Klagende, erbarming smeekende, schreeuwde zijn roep naar den
god. Toen hernam hij iets van zijn koninklijkheid en wees Vrienden,
officieren, dienaren van zich. En legde zich neêr over den grond, het
hoofd in de handen, in de roerlooze rouw, die de Perzen bedrijven na
hun luide betuig. Dien dag at hij niet. Die nacht bleef hij zoo. Den
volgenden dag, omdat hij niet uit zijn vernietiging verrees, versche-
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nen hem de Vrienden, bezwoeren hem op te staan en niet van honger
te willen sterven, als zij wisten, dat soms de Perzen, in allergrootste
rouw, poogden te doen, liggen blijvende over den grond en weigerend
alle voedsel. Vooral Hefaistion vreesde, dat Alexandros in zich besloten had zoo te doen en met al zijne overreding stemde hij mede met de
Vrienden, die Alexandros smeekten. Nu zeiden zij hem allen, dat
Kleitos den dood verdiend had, dat goden den arm des Konings
hadden bestuurd, dat Dionysos, zich wrekende, te gelijker tijd recht
had laten geschieden, volgens ondoorgrondelij ke, vaak tweevoudige
bestiering der Olympische Onsterflij ken; nU, rondom Alexandros, betuigden zij heftig en hevig, dat Kleitos den dood had verdiend en opgeroepen om de uitingen zijner oproerige ziel.
Alexandros liet zich heffen; de brandstapel werd gericht. Dagen
lang echter bleef nog de Koning in Maracanda in rouw. Vaak vond
hem Hefaistion of Bagoas liggende over den vloer, verzonken in rouw,
het hoofd in de handen.
Eindelijk werd teeken des vertreks het leger gegeven. Toen de soldaten den Koning na lange onzichtbaarheid het paleis uit zagen gaan
en Bukefalos bestijgen, zwegen zij, getroffen door een hen verstillende
ontzetting. Hij was zoo bleek, zoo koud, zoo hoog, en geheel Perziesch scheen hun zijne in Perzische, lange wapenrok omsloten gestalte gegroeid en vermagerd. De baard viel hem lang, gekruld, glimzwart over de borst. Ter zijde des helms vielen de glimzwarte krullen.
Toen zij hem aanblikten, dachten velen in weemoed terug aan wie zij
vijf, zes jaren geleden hadden gezien, blozend, wat plomp, breed in
zijn nog meer verbreedend Macedoniesch pantser, glad geschoren
zijn ronde knapewangen en de oogen ook anders van kleur en blik,
meenden zij ••.• Alexandros was hun geheel veranderd.
Zij juichten niet. Trouwens, de Koning scheen het niet te wenschen.
Hij besteeg, tusschen zijn vele schildknapen en edelknapen zijn paard,
zeer gediend, als nimmer vroeger. Aan Amyntas, die in Kleitos ' plaats
tot Sogdiana's satraap was benoemd, gaf hij, te paard nu gezeten, zijn
laatste wenschen te kennen terwijl Amyntas, in hoofsch hofbewceg,
zijn afscheid herhaaldelijk schetste. Dit was alles Perziesch, dachten
de soldaten. Waar gingen zij heen met Alexandros, vroegen zij elkander. Oproerige satrapen in het verre Oosten bedwingen en overweldigen. Hoe zij ook reeds jaren lang verlangden naar het einde des
oorlogs, zij volgden Alexandros gedwee, schoon wellicht niet meer
zoo innig beminnend; zij hadden ook allen hun regelmatige verloven
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genoten; allen hadden zij huis enhaardsteê weêrgezien; dat de oorlog
nooit uit zoû zijn, zeker niet de eerstvolgende jaren,daarmeê hadden
zij nu zich eigen gemaakt als met de onontkoombaarheid van alle
levens gebeuren. Het zoû nooit anders zijn als het moest.
- Waar gaan wij heen? vroegen zij hun officieren.
- Naar een land, dat heet Naura, antwoordden de officieren her en
der. Er heerscht Sisymithres, een satraap, die geen onderwerping
bood •..• En daarna naar het land der Dahen, die oproerig blijven.
De soldaten vernamen gelaten hun bestemmingen. Het was een
kalme, klaar blauwe lentedag en het was welgevallig Sogdiana te verlaten en deze sombere stad Maracanda. Maar zij konden tot geen
blijdschap geraken. Toen zij marcheerden langs het monument, dat
Kleitos was opgericht, Ulgen zij er schuin droevig heen en betreurden
de dagen en dingen van vroeger. Ruw was Kleitos geweest maar echt
van hun land: Macedoniër. Zij lieten hem achter en het was of zij nog
meer dan zij reeds van het vaderland hadden verloren achter lieten bij
dit sepulker. Telkens, als zij met verlof in Macedonië waren terug
gekomen, hadden %ij gevoeld hoeveel Macedoniesch zij hadden verloren. Want %ij waren in der jaren loop Oosterlingen geworden en %ij
voelden er om hunne ontworteling vaak heimwee en ondoorgrondbare droefenis. Buiten de stad marcheerden zij den heirweg op. Vèr
vóor hen, verijlde de stofwolk der ruiterij, die den Koning, niet %ichtbaar meer, volgde. Een wijde lentelucht, waarin het van leeuwerikken
scheen te trillen, spande rond als een dom van doorzichtigheid en
hemeldiepte boven hunne hoofden. Maar zij verblijdden niet: zij
waren de overwinnaars, alle deze jaren lang, maar zij verblijdden
niet: wellicht was het ook omdat zij den vreeslijken,alswaan%innigen
smartkreet van Alexandros, dien hij geslaakt had na Kleitos' dood, niet
vergeten konden: het was hun of zij nog steeds dien hoorden, in de
blauwe, wijde lucht, tusschen de trillerende leeuwerikken.

XXVIII
Met waardigste kalmte, zonder het lief gelaat je ook maar éen
oogenblik te vertrekken, had het kleine Koninginnetje van Azië, in het
vrouwevertrek gezeten naast Sisygambis - ter andere zijde der grootmoeder hare zuster, Hefaistions vrouwke, Drypetis - geluisterd naar
Alexandros' langen brief, dien Sisygambis had ontvangen en voorlas.
En toch had het einde des briefs haar hevig ontroerd in haar zwijgend
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verlangende hartje. Sisygambis had eerst gelezen van het festijn te
Maracanda en Kleitos' onbeschaamdheid en dood en hoewel de Vrouwen wel verrast waren over zoo smartelij ken afval van een veldheer en
Vriend, zoo trouw gedacht als Kleitos, hoewel zij wel waren verrast,
dat de Koning zelve zich op den afvallige en verrader had gewroken,
staande-voets, wilden zij toch alle drie begrijpen en hoogachten, dat
de daad des Konings, schoon schijnbaar in overijling geschied, goed
was geweest en door de goden ingegeven en bleven zij meer onder
den indruk van verontwaardiging over Kleitos' ontrouw en beleediging van Alexandros' majesteit, dan onder die van allereerst opgewekte verrassing en bijna medelijden. Het was goèd, dat de Koning
dadelijk neêr velde wat zóo vijandig zich tegen hem richtte en zij bedachten, hoe zelfs in den kring zijner Vrienden de Koning omloerd
was van grootst gevaar, daar ginds, in de, van Suza zoo verr~, woestijnen en steppen der Noordelij ke, nog steeds roerige, oproerige satrapieën ..•• 0, wanneer zouden zij hem weêr zien? Hoe lang reeds, laoe
vele seizoenen, hoe vele jaren reeds, duurde zijn afwezigheid na zoo
kort samenzijn als gemaal en gemalin, zoo wel van Alexandros en Stateira, als van Hefaistion en Drypetis ....? Nauwelijks wisten zij het
meer op de vingers te tellen: de maanden schakelden tot jaren; de
jaren, 0 naar het scheen, tot eeuwen en de oorlog in het Noorden en
Oosten duurde altijd, altijd. Blijde waren zij steeds, als zij hoorden
van de stichting eener nieuwe stad Alexandria, omdat haar dit bewees,
dat 's Konings heilig gezag was bevestigd met tastbaar bewijs, met
forteres, citadel, garnizoen ••••
Na van Kleitos gemeld te hebben, had Sisygambis verder gelezen,
hoe de Koning de Baktrische roovers eindelijk getuchtigd had en vernietigd, hoe in Naura de satraap Sisymithres na langen weêrstand
zich had onderworpen en hoe de Koning, rij k aan kennis der menschelijke natuur, Sisymithres gehandhaafd had in zijn bestuur dezer gewesten en slechts zijn zonen geëischt had te dienen in het Macedonische leger, thans zoo rij kelij k vermeerderd met tal van eerst vijandige
prinsen, satrapezonen en hunne Barbaarsche maar, naar Macedonische wijze, gedrilde troepen. 0 hoe lang geleden was deze brief geschreven! Hoe lang had de bode van noode gehad den langen, langen
weg af te leggen. Terug over den Oxos, langs den eindeloozen heirweg naar Hekatompylos, ach, over Ekbàtana, den Choaspes langs en
zoo naar Suza! Zoo ver, zoo eindeloos ver scheen Alexandros, scheen
ook Hefaistion, die beiden, die de vrouwtjes zoo lief hadden; zoo ver,
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onbereikbaar scheen Sisygambis haar zoon en haar Koning, Alexandros, zoó ver of zij verloren hem had voor eeuwig! Rustig sleepten
haal' aller dagen voort hier in het vorstelij ke Suza, in de goudglazurige
paleizen van Xerxes en Artaxerxes, in deze palmentuinen maar Alexandros, ach, verloren schenen zij alle drie hem te ht.bben en deze
brief, ach, hoe lang geleden was deze brief door den beminde, aanbeden geschreven! Alles schreef de Koning aan Sisygambis, van de
oerwouden vol hinderlagen, die de Barbaren er legden; van de ruwe
Dahen, tegen wie hij was op getrokken, van den vreeslijken storm en
wolkbreuk, die het leger geteisterd had in een plotse ijskoude na ec:!
brandend blakenden zomer en die duizende soldaten verslagen had,
niet anders dan een vijand op een slagveld zelve hadde gedaan, met
hagelstriemen, zoo hevig als zweepen met ijsknoopen, met sneeuwval
en felste vorst, zoodat zij bosschen in brand hadden gestoken om
zich te warmen tot de Koning zelve zijn zetel bij het hoog vlammende
vuur een verkleumden soldaat had afgestaan, die, komende tot bewust-zijn, zich gezeten had gezien op 's Konings veldtroon.
In grootste belangstelling hadden de vorstelij ke vrouwtjes aangehoord de langzaam, langzaam eentonige lezing van Alexandros' brief.
Toen was het gekomen en de kleine Stateira, met enkel woord door de
grootmoeder voorbereid, had zich samen genomen zoo als enkel een
Koninginnetje van Azië vermocht in wier aderen het zuiverste bloed
der vorstelijke Achaimeniden vloeide. Toen had langzaam, langzaam
Sisygambis voor gelezen - want voorlezen 's Konings brieven wie
haar in hof omringde, was zede - dat de Koning belegerd had en genomen een hoogen rots, waarop bijna onneembare forteres, op de
grenzen van Sogdiana en Baktriana. In die forteres, waar zich de satraap Oxyartes, Alexandros immer vijandig, versterkt had met sterke
bezetting en al wie hem bestonden in bloedverwantschap, op hooge,
bijna ontoegankelijke rotsvlakte genomen, waren tijdens het feestmaal, den overwinnenden Macedoniërs aangericht, dertig edele
maagden, dochters der grooten, verschenen, schoon alle dertig in hare
met juweel slechts getooide ongesluierdheid en kunstig van stem en
van dansbeweeg maar onder deze dertig had zeer getroffen den Koning de allerschoonste, die was Oxyartes' eigene dochter en zij heette
Róxane en zij was groot en zoo edel gevormd als de eigene Knydische
Afrodite, die de goddelijke Praxiteles had geschapen; zij was blank
als sneeuw, als de vrouwen waren in deze Noordelijke gewesten en
hare wijde haren waren als het rossige goud van vlammend vuur c.m
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hare dansende leden heen. Zóo wijd en blauw als zomer hemelen
waren hare goddelij ke oogen, dat de Koning gemeend had in haar
blik te zien de klare wil van zijn vader Zeus, hem zeggende zoo schoone en weelderige maagd, die der Gezondheid godin, Hygieia zelve
hem scheen, tot vrouw te nemen, tot tweede Koningin naast Dareios t
dochter, Stateira, Koningin van Azië zij en die hij altijd beminde.
Daarom was het huwelij k aanstonds gevierd, op eenvoudvolle, Macedonische wijze: het brood, met een zwaard door midden gesneden en
gegeten door bruigom en bruid, en Róxanets vader, Oxyartes, had
onderwerping aangeboden en haren broeders en neven had de Koning
rang in het Macedonische leger gegeven ....
In waardigste belangstelling had, schijnbaar onontroerd, het Koninginnetje van Azië geluisterd, onderworpen den wil des gemaals en
des Konings, duldende zij, dat een tweede vrouw, als de zede was,
naast haar, neen, achter haar, later, als de Koning terug was gekeerd,
haar na zoû treden tusschen haar gevolg. Maar toen Sisygambis gelezen had en gerezen was en de Vrouwen zich, gediend door eunuchen,
verwijderden, elk naar hare vertrekken, was Drypetis, in stilte bewogen als hare zuster, het kleine Koninginnetje op den voet gevolgd.
Stateira had de oude en jonge slavinnen van zich gezonden en door
het lange peristylium der slanke zuilen, langs de bont glazuursteenen
borstweringen, was zij, de treden af, in den tuin gedaald, die zich
daar ter zij harer kameren vervier kantte, regelmatig de palmboomen
geplant als met een baldakijn van statie voor hare wandeling, parasol
na parasol verheffende met de lakgroene, neêrbuigende bladeren aan
hoogen stamsteel, terwijl hagen van rozen, van roode, van gele, van
witte, groote, ronde rozen, de struiken regelmatig gesnoeid en de
rozen bijna regelmatig ontloken naar de scharen der snoeiers zich
tusschen en om de vijf regelmatige sproeifonteinen bogen met gekunstelde sierlijkheid. Daar wandelde het Koninginnetje met de
nauwe pasjes harer opgetipte parel muiltjes, in haar nauw rekkende
slooptuniekje van goud en rozig bestikte zij geel, en een kort parelsprietje in haar hoofdwrong van gouden gaas en toen Drypetis zij
voelde naderen, wel wetende het trippasje van zusjes muiltjes, wendde zij een smartelijk verwrongen gezichtje, met twee lange, lange tranen, die vielen als peerparelen zelve uit hare zwarte, kunstvol omschilderde oogjes, terwijl beefde van bedwongen verdriet het saam
getrokken, lakroode mondje. En zij zeide niets maar toen Drypetis
naderde met ach, ach en opene armen, liet zij zich wel teeder omhel-
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zen en schreide, schreide bitterlij k en leunde het gezichtje aan zusjes
gezichtje. Een oude, oude slavin, die was Xatria genaamd, omdat zij
was uit het land der Xatriërs, die zijn bijna Indiërs en zij wonen om
den Indos, vertoonde een bruin rimpelgezicht tusschen fonteinstralen en hagen van rozen en toen zij zag, dat zij wel mocht, naderde zij
snel, half kruipende, half hurkende - verwonderlijk was het hoe
snel zij, zoo oud, zoo naderde in eerbiedbetuiging - j zij had mede
aangehoord den brief van den Koning, door de verhevene Sisygambis
voorgelezen, en toen Zij geheel genaderd was, kroop zij in elkaar aan
Stateira's voetjes, waar zij stond in zusjes omhelzing en zeide - er
was niemand, die hooren kon-:
- Mijn koninklijke duifje, mijn zoete vogeltje van de pafadijzen
zelve, mijn stralende paradijsvogeltje! Laat de oude Xatria het u
zeggen: alle de Koningen op aarde en boven aarde nemen de tweede
en derde en vierde vrouwen achter hunne eerste Koningin, die is de
hoogste, getroond naast henzelven en alle andere vrouwen zijn er om
haar te dienen, zoo goed als de bijvrouwen en de slavinnen, die zijn
honderden en wellicht wel duizenden. En wie de Koning huwde op
den hoogen rots, met het simpele brood, door een zwaard gekliefd, en
gegeten door den Koning en door die vrouw, Ràxane moge zij heeten,
is niet anders voorbeschikt en geboren dan om u, 0 mijn paradijsvogeltje, te volgen in uw glanzen en te dienen aan uw voetjes. Ge zult
haar kunnen slaan met een geeselzweep en kunnen prikken met lange
haarnaalden, zoo maar, om u te vermaken en haar te plagen en de
Koning zal er om lachen .... Weet ge - en zij fluisterde het op - de
Koningin, de eerste vrouw, is altijd en overal de hoogste geweest: bij
haar rust het gezag over alle de anderen, Koninginnen, bij vrouwen en
slavinnen: zij heerscht, zij heerscht overal en altijd ....
Toen schudde de kleine Stateira droevig het hoofd en zij zeide!
- Niet altijd en overal over het hart van haar Koning, Xatria ....
Ach, die vrouw is groot en ik ben klein; zij is blank als sneeuwen ik
ben getint als een onrijp abrikoosje! Zwart is mijn haar en zij is blond
als vuur!! Ach, de oude Magiër spelde mij vroegen dood!!
Nu snikte zij op, de armen hoog in wanhopig gebaar en ontroostbaar tusschen hare fonteinen en rozehagen bleef de dochter der Achaimeniden, Alexandros' eerste vrouw, State ira als hare moeder genaamd, het zoete Koninginnetje van Azië, om de groote, blonde
vrouw, die de Koning, met samen een zwaard-gekliefd brood te eten,
gehuwd had in een forteres op een hoogen rots.
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XXIX
Dezer dagen, - de Noordelijkste streken, waar zijn eerzucht hem
heen had gelokt, bereikt hebbende en overweldigd, ze verlatende met
de nieuw gestichte steden, die droegen zijn naam, met talrijke garnizoenen overal, onder beproefde veldheeren en satrapen, Macedoniërs
of Perzen - was Alexandros in die stemming van ziele-evenwichtigheid, die zich uitbreidt als met kalme meren en breede valleien wanneer groote dingen bereikt zijn. Wel, in de stille uren van slaaplooze
eenzaamheid, rees in hem droevig de weemoed, die was om Filotas en
Kleitos maar beider noodlot scheen hem nu onafweerbaar toe geweest
en minder en minder, om wat hij soms had overwogen van mogelijke
onrechtvaardigheid en hartstochtelijken drift, rekende hij zich deze
beide schulden aan. Die hem omringden, ook, spraken hem vrij: der
vleiers hovelingtaallag meer dan vroeger in den mond der Macedoniërs, die haar spraken uit vrees en ook nog van de Perzen overnamen,
zoo gewoon gedachteloos te spreken in dezen toon of het niet meer
dan hofzede was. Maar zulk een oogenblik uitgezonderd, waarin de
Koning zichzelven beklaagde omdat de trouw van wie trouwst schenen, verraden kon onverwachts, gevoelde zich Alexandros rustig en
hoog en zeker. Want niet in een peilloozen afgrond, in een plotse seconde, zoû hem zijn noodlot storten: gunnen zoû het hem steeds, dat hij
weêr rijzen zoû na droeven tuimel onverwachts en zóo heerlij k of
nooit schikgodinnen langzaam maar onverbiddelijk voort weefden de
weefselen zijns levens van vaak onwaarschijnlijkste grootheid. Zijne
droomen schenen onmetelij k soms maar zij waren niet wijder dan
deze wereld en wat op haar de menschheden goddelij k waanden en
zulke droomen had hij verwezenlijkt met het geweld van fortuinlijkste wapenen, nog nooit geweest, fabelachtig, zóo, dat de fabelen
achter zijn tred steeds ontbloeiden, dat de festoenen der legende zich
slingerden terug langs zijn weg. En nu, dit alles hebbende bereikt en
verwerkelijkt, droomde hij, droomde hij verder. Naar heel het Westen
- Europa, bijna geheimzinnig de onbekende landen Noordelijk van
Rome en de Italiaansche gewesten - was zijn droom een oogenblik
uitgegaan; meer naar het Oosten, meer naar het Zuiden gingen zijne
onwêerhoudbare droomen thans. Zij schenen als vlammende griffioenen, wier vlucht zijn geest mede sleepte van stralende middagen
door stralende nachten tot weêr nieuw stralende dageraden: zoo
zouden zijn dagen zich schakelen. Zij gingen nu met hem uit naar
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Indië .••• Indië •••• de landen, die hèm fabel waren in het verre Oosten;
zij gingen met hem uit naar den Oceaan ...• den Oceaan .... de zeeën,
die hèm legende schenen in het verre Zuiden en wieuilte onmetelij kheden zijn geest nauw zich dorst verbeelden. Indië en den Oceaan,
dat tooverland en dat wereldwater, hij wenschte beiden te zien, te
overwinnen en de zijne te noemen, Indië en den Oceaan te schakelen
aan zijn overwinningen. Maanden, jaren, zoû zulke verovering duren,
zeker en murmureeren 70uden de Macedoniërs als zij reeds van den
beginne hadden gedaan maar onverzettelij k zoû hem zijn nieuwe eerzucht wezen en zoû hij, Alexandros, de Macedoniërs voeren en de
wijde zwaai van zijne schepters zoû in wijdst gezag overzwaaien Indië
.... en den Oceaan!
Zalig van geluk liet hem zijn hevig verlangen omdat hij het twijfelloos te verwezenlijken wist. In de bezwijmeling der nieuwe wijnen,
die Bagoas hem kruidde, en wier wellust hem soms scheen minder
hevig en razend dan vroeger, maar durender van tevredener stemmende gelukzaligheid, zag hij het zoo en wist hij het zoo: bereiken
zoude hij die reeds in zijn verbeelden schemerig schitterende doeleinden: Indië ••.. en den Oceaan!!
Indië, tusschen Indos en Ganges, de fabelstroomen, die de god
Dionysos zelve eens in vervoering was over gestoken naar de Dageraad toe •••• Indië, het land, waar het goudstof in glinstering lag over
bergen en dalen, waar de kleurige edelgesteenten, beryl en karbonkel,
groeiden de goudglinsterige rotsen uit, waar over de stranden de parelsnoeren aan krinkelden met de hooge golven des Oceaans! Men zeide,
dat de Indische krijgers om hunne Indische Koningen, op hunneduizende olifanten, grooter en sterker dan die van Libyë, in ivoren rustingen, goudbeslagen, ten oorlog trokken; ook hij, Alexandros, zoû
zoo zijn Macedoniërs uitrusten, en tevens de dertigduizend Barbaarsche jongelingen, hem gewapend uit alle overwonnen streken
voor gevoerd, als gijzelaars en soldaten beiden, in goud en ivoor, op
olifanten.
Dan, in zulke zaligheden van droom en werkelijkheid, voelde hij
zich nog zaliger en bovenmenschelij ker omdat hij de Zoon was van
Zeus. Hij wàs het: hij twijfelde niet meer: ook de Vrouwen - Sisygambis, de jonge Stateira - zij hadden niet getwijfeld, en Róxane
eveneens, toen zij het vernomen had, had hem aanbed..:n, ter aarde
geknield aan zijn voeten. Nu zoû hij eindelijk bevelen, dat zij àllen,
niet Perzen en Barbaren alleen, die reeds uit overlevering hun Koning
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aanbaden, maar ook alle Macedoniërs hem aanbidden zouden en de
goddelijke eerbe\\'Ïjzing betuigen.
Hoe dit echter uit te schrijven scheen hem zwaarder dan een veldslag te winnen. Wat de Perzen natuurlijk vonden, vonden de Macedoniërs, wist hij, belachelijk. Rondom hem dezer dagen waren dikwijls verschillende wijzen en wijsgeeren; zij vergezelden met een stoet
van kunstenaars - dichters, zangers, schilders, beeldhouwers, bouwkundigen - het steeds trekkende leger en het scheen Alexandros zoo
of een belangenvol, koninklij k hof hem omgeven bleef, als het eveneens vroeger de Perzische Despoten gedaan had trots tijden van onrust
en oorlog. Onder de filozofen waren Kallisthenes, neef van Aristoteles,
en Anaxarches, van de stad Abdera. Was Anaxarches de vleier, die
den Koning zelfs zijn moord op Kleitos te vergoêlijken wist, Kallisthenes was de strenge, onverbiddelij ke wijsgeer, van wie men zeide,
dat hij slechts Alexandros was komen vinden in Azië om te bewerken,
dat de Macedoniërs naar hunne haardsteden terug zouden keeren en
deze overwinningsoorlog als geëindigd zoû worden beschouwd. Alexandros haatte en vreesde hem: nooit zoû Kallisthenes goedkeuren,
dat de Koning ûch goddelijke eer liet bewijzen. Nu op weg naar
Indië, werd een langdurige halte van rust gehouden, om het leger op
verhaal te doen komen, dicht bij Drapsaka, aan den voet des Aziatischen Kaukasus. Er waren mimus-spelen geweest, athletische
spelen, dichterwedstrijden, en alle deze dingen van Westersche, Helleensche beschaving tusschen den omslachtigen, Oriëntalischen hofstoet des Konings en het soldatesk militaire element des Macedonischen legers, gaven aan het wijd uitbreidende kamp, met de arsenalen
en emporiën, dat woeligst aanûcht van een groote verplaatsbare
stad, die zich ook telkens verplaatste, in enkele dagen opgetrokken,
in enkele dagen weêr elders gericht en bevolkt door woelige, honderd
talen sprekende menschenmassats: Helleensche en Perûsche officiren, soldaten van alle landen en satrapieën, Babylonische Magiërs,
Helleensche wijsgeeren, kunstenaars en akrobaten, kooplieden van
overal, vrouwen van overal met hare slierten van kinderen.... Uit
stallen met de duizende paarden der ruiterij, uit parken vol van het te
slachten vee, markten van pluimgedierte, rissen kooien, waarin tijgers
en panthers, den Koning ten geschenke gegeven door onderworpen
satrapen, uit omheiningen, waarin de juist uit het Oosten aangekomene, gedresseerde, altijd aangegaapte olifanten en door de honden
aangeblaft, steeg een zwoele dierenlucht, de zware wademingvan een
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immense menagerie en een immense boerderij, vermengd met een onadembaren stank van wilde dieren en drek; als golven kabbelden de
eindelooze lijnen der tenten omrond, terwijl uit het koninklijk kwartier, boven de wemelbontheid der rij k kleurige pavilloenen, de Macedonische standaards, talrijk, de koud blauwe winterlucht instaken •.••
Na de feesten had Alexandros, met bedoeling, den Vrienden geheim, een groot gastmaal bevolen. Zoó hadden de Vrienden, Hefaistion uitgezonderd, ûch den laatsten tijd van hem terug getrokken, dat
zijn dichtste omgeving dezer dagen zich, met die der voornaamste
Perzen, samen stelde uit groepen van avonturiers, vleiers, poëtasters,
die hem verheerlijkten in slechte verzen; athleten, komedianten .•
Tusschen dezen troonde hij als een Aziatische Despoot, en de Perzen, vlak om hem rond, duldden laatdunkend, minachtend - als zij
het gewoon waren geweest aan het vroegere hof - de wolk van vleierij,
die op steeg uit dezen drom van wisselende gunstelingen. Zoo was het
altijd geweest, zoo was het ook nu, onvermijdbaar: een Koning, wie
ook, beminde deze walmen als de goden den wierook. Wat Alexandros, met zekeren Kleoon, een Siciliaan, een avonturier, had afgesproken, was den Perzischen officieren en hovelingen onbekend.
Tijdens het gastmaal werd Alexandros door zijn dienofficieren gemeld, dat er boodschappers uit Macedonië waren gekomen. Hij verwijderde zich .•.•
De feestzaal, tusschen hare tapijtbehangselen, in hare lichtschernering der overal hangende olienappen, was vol van de feestvierders.
Volgens hun rang lagen de Vrienden en de Perzen in de nabijheid van
Alexandros' verhevene troonbed en tafel, verlaten dit oogenblik,
omstuwd door zijn Macedonische edelknapen, die wachtten. Plotseling rees Kleoon op. Hij was niet dronken, te sluw het dit oogenblik te
Ûjn. Hij wenschte te spreken. Niet achtte hij de ruw minachtende
uitroepen der Vrienden en Macedonische officieren, niet achtte hij
der Perzen koud minachtende blikken. Hij sprak. Het was een lofrede op den Koning, in gezwollene zinnen, emfatiesch rond gegalmd.
Hij somde op Alexandros' goddelijke deugden; hij somde op zijne
gloriën en overwinningen. Hoe waren die te erkennen en te looven?
Niet anders dan door den Koning te aanbidden en op een schaal den
wierook hem toe te branden, zoo als de Perzen steeds hun Koning
gocldelij ke eer bewezen en hem aanbeden hadden •.••
- Zoo wensch ik, dat mij op een schaal wierook worde gebracht:
ontsteken zal ik die zoo de Koning straks binnen treedt.
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Er was geen wierook ....
- Zoo zal ik, vervolgde Kleoon; treedt de Koning straks binnen,
mij in het stof vernietigen en hem aanbidden met het vereischte
gebaar der aanbidding. Mogen de andere gasten, vooral zij, die de
Wijsheid eeren, niet aarzelen mijn voorbeeld te volgen .•..
Hij zag Kallisthenes aan, die, niet ver, met de andere filozofen
aanlag. Er was een zwijgen, nauwlijks een mummelen van stemmen;
toen, hier en daar, een schampere lach.
Kallisthenes rees op. Zijn lange, magere figuur, in den filozofenmantel, zijn lang, mager gezicht, geteekend met de fijne rimpels des
nadenkens tusschen zijn scherpe oogen en scherpe neus, beeldden
hem zichtbaar uit als de wijsgeer: zoo had zijn beroep den mensch gebootst, dat er geen twijfel mogelijk was. Het gebaar zijner dunne,
magere vingers, toen hij spreken ging, was het betuigende der wijsgeeren. Alle die krijgslieden zwegen omrond: zacht, laatdunkend
zangerig, toch eerbiedwekkend klonk zijn stem; aller oogen staarden
hem aan. Hij zeide:
- Ware de Koning aanwezig geweest bij uw toespraak, te spreken
zoû ik niet hebben. Hij zelve zoû, 0 Kleoon, verzocht hebben hem
niet te verlagen door vreemde zede hem op te dringen en met dusdanige vleierij gehaat hem te maken te midden zijner groote daden.
Daar hij afwezig is, wil ik echter spreken en u zeggen: er is geen
vrucht te gelijker tijd vroegrijp en duurzaam. Door nu reeds Alexandros goddelij ke eer te bewijzen, zoudt gij hem de kans ontnemen die
te erlangen. Jaren moeten verloopen eer hij een god ge-acht worde: de
nakomelingschap bereidt grooten mannen die glorie. Ik wensch Alexandros slechts late onsterflij kheid toe, een lang menscheleven en dan
de eeuwige majesteit. Goddelijk kan de mensch na dit leven zijn,
nooit in dit leven zelve. Zelfs Dionysos en Herakles vergoddelij kte de
menschheid eerst na hun afsterven van de aarde. Kleoon, wilt gij den
Koning een god maken? Zoo stel ik u op proef: maak eerst een
Koning! Een Koning te maken schijnt gemakkelijker mij toe dan een
god te maken: een rijk te vergeven gemakkelijker dan de hemel! Dat
de goden zonder toorn u gehoord mogen hebben, 0 Kleoon en Alexandros' gelukkige leven voort moge vloeien als het tot nog toe deed.
Dat hij trouw blijve aan vaderlandsche zeden: niet behoeven wij van
de overwonnenen te leeren hoe wij onzen vorst moeten eeren. Zijn zij
dan toch onze overwinnaars?
Er was een gejuich, vooral onder de oudere, Macedonische veld-
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heeren; de Perzen, opzettelijk, deden of zij niet achtten, spraken als
afgetrokken onder elkander. Achter een voorhang had Alexandros
alles gehoord. Hij trad dadelijk binnen, vooraf gegaan door Bagoas,
bleek van woede maar meester van zich en zeer, na Kallisthenes'
woorden, trof het allen, dat hij een Perziesch vorst geleek, in zijn
uiterlijk, in zijn kleedij, in zijn blik, in zijn gang; de diadeemwrong
om de lange, geglansde lokken, het lange, nauwe gewaad reikende tot
de sandalen, den baard geglansd, gekruifd en gegeurd, in zijn hand de
lange, dunne schepterstaf. Jaren reeds hadden zij zoo hem gezien en
allen langzamerhand, min of meer, hem na gevolgd opzijn verlangen
en zich gedost naar Perziesch-Medische wijze, maar wat hen soms
om geworden gewoonte, niet meer trof, trof hen andere malen, als nu,
na Kallisthenis' woorden, tot hevigen schrikkens toe. Waren dan toch
overwinnaars de Perzen? vroegen de Macedoniërs zich in hunne harten
af. Zij was te dwaas, die stille vraag: er was hun geen antwoord op ....
Zoodra de Koning binnen trad, rezen de Perzen op en naderden
hem en aanbaden hem. Het was hun een hofgebaar, niet meer. Zij
deden het uit hoofsche gewoonte; Oxathres, hoogste in rang, schetste
het als hij het gewoon was geweest voor zijn broeder Dareios te
schetsen; duidelijker teekenden met knieval de anderen het af; enkele
minderen wierpen ter aarde zich en tikten met de kin het tapijt. Zij
deden het allen zeer sierlij k, gewend aan die bewegingen, met de bevalligheid hunner buigzame leden, geheel natuurlij k, zonder er bij te
denken en in zich minachtende die Macedoniërs, wijsgeeren en krijgslieden, die onhoofsch, aan 's Konings tafel zoo lang in twistredenen
uitsponnen hoe zij Alexandros begroeten zouden. Maar de Macedoniërs volgden niet dit voorbeeld, lachten zelfs hier en daar, schamper
om Kleoon, ter aarde vernietigd en hard tikkend de kin op het tapijt
tot Polyperkoon, tusschen de Vrienden, uitriep:
- Harder, Kleoon, tik harder dan toch met de kin!
Woedend wendde Alexandros zich naar Polyper koon. Hoewel niettot
de bemindste, behoorde hij toch den laatsten tijd tot de Vrienden. Woedend wendde zichAlexandros tot hem: niet kon hij zijn toorn bedwingen.
- Dus gij wilt mij niet met hoofschheid begroeten? riep hij, de
vuisten gebald. Voor u alleen is de Koning een voorwerp van spot?
- Voorwerp van spot moet de Koning voor niemand zijn, zelfs
niet voor zijn Vrienden, antwoordde Polyperkoon.
Alexandros wierp in razernij zich op zijn veldheer. Hij greep hem
aan, rukte hem op, wierp hem over den grond.
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- Daar!! ziedde hij. Nu ligt ge ook met uw kin op den grond, dat u
ZÓo belachelij k scheen!!
Hoog zag hij op, de vuisten gebald, weidde zijn bliksemende oogen
omrond. Zijn schepterstaf was gevallen maar Bagoas knielende, bood
hem dien weder in vlakke palmen. De Koning zag slechts ontstelde
gezichten om zich. Toen hij Hefaistions oogen ontmoette, die hem
bezwoeren zich te bedwingen. Hij bedwong zich maar het was te laat.
Hij gevoelde zich plots zeer moê. Het duizelde hem als gek in het
hoofd, dat scheen te groeien, te groeien tusschen de hangende lampenappen. Om zijn daad van woede voor zichzelven te rechtvaardigen,
beval hij:
- Dat Polyperkoon zich in arrest begeve .... En gij allen, feest
verder zonder mij.
Hij trok zich terug. Die nacht was de Koning ziek. Hij ontbood
Hefaistion aan zijn bed. Geheel de Oostersche tenteweelde van Dareios
wemelde in gedempte kleur en glans om hem rond. Toen Hefaistion
kwam, greep hij den Vriend de hand.
- Ik ben ziek, zeide Alexandros mat.
- De geneesheeren ....?
- Filippos, de Akarnaniër, is er geweest. Het is koorts, zeide hij.
Hij bereidde mij drank. En komt straks terug. Zet u naast mij ....
Hefaistion zette zich.
- Laat mij uw hand voelen, zeide Alexandros.
- Uw hand is gloeiend ....
- Ik gloei overal. Het is koorts. Mijn hoofd groeit .... naar den top
van de tent. Ik voel als een waanzin in mij, die ik mij bewust ben ...
- Spreek niet ....
- Ik wil spreken. Het verstikt mij anders. Hefaistion, ik voel mij ....
overwonnen.
- Gij maalt .... Gij ijlt .... Wees rustig.
- In mijn waanzin ben ik rustig. Ik ijl niet. Ik maal niet. Ik ben
overwonnen .... omdat ik belachelij k geweest ben.
- Gij waart hevig ....
- Neen. Ik was belachelijk. Hebt gij die gezichten der Perzen
gezien, van Oxathres en de anderen? Niet een spier vertrokken zij
maar ik gevoelde, dat zij mij verachtten. Omdat ik mij niet bedwong.
Omdat ik mij niet wist te bedwingen. Zij dachten: nimmer zoû
Dareios zoo hebben gedaan .... Zij dachten reeds zoo, toen ik Kleitos
doorstak. ...
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- Ook Dareios was hevig, 2;eggen 2;ij •••.
- Maar hij was nooit belachelijk. Weet ge, het is hun oude bloed.
Dat houdt hen be2:adigd. Overwonnen hebben wij hen steeds met
on2;e kracht en on2;e wapenen maar onderwijl overwonnen 2:ij ons met
de stille machten, die 2;ijn in hunne 2:ielen en in de2;e luchten. Parmenion reeds voelde, in den beginne ••••
- Spreek niet meer.
- Hefaistion, waar ben Ik? Waar 2:ijn wij?
- Aan den voet van den A2:iatischen Kauka2;US. Bij Drapsaka.
- Naam 2;onder belang•••• Als ik beter ben, wil ik verder •••• Indië!
Indië!! De Oceaan!! Wilt gij mij volgen?
- Zoû niet ik u volgen?
- Zoudt gij niet beter doen •••• terug te gaan?? Waarom wilt ge niet,
als ik reeds 2;eide, als onderkoning van Medië naar Ekbàtana terug
gaan .... Zonder hoog ge2:ag liet ik 2;00 belangrijke plaats achter. Er
loeren steeds de Hyrkaniërs vlakbij •..• Hefaistion, wilt ge niet als onderkoning naar Ekbàtana? Er 2:ijn de schoone palei2;en: gij 2;oudt er
uw kleine vrouw, Drypetis, kunnen doen komen. Er 2:ijn de prachtige
jachtparken, waarin Parmenion op mijn bevel werd om gebracht. Gij
2;oudt er ûjn geest be2;Weren kunnen met àl uw vriendschap, be2;weren mij niet tot in mijn koortsen te vervolgen ••••
- Stil, stil.. ••
- Laat mij spreken •••• Ekbàtana •••• Het is de mystieke stad •••• Herinnert ge u de 2;even, 2;ich telkens, verhoogende, muren •••• Als een gewijde koker, waarin de stad .... met den heiligen Mithra-tempel. ••. Een
gróote god is Mithra •••• Middelaar tusschen hemel en aarde •••• Doe er
met de Magiërs het iederendaagsche offer.... offer er den Stier .•••
iederen dag.... iederen dag.... en be2;weer Parmenions geest en de
geest van •••• Filotas •••.!
- Alexandros, mijn Alexandros!!
- Stil, stil, niet te luid •••• Zij dwalen om mij, de dooden. De oude
man had van 2:ijn 2;onen nog slechts Filotas •••• Nikanor was voor mij
gesneuveld •••• of stierf aan een verwaarloosde wond .... Hektor, 2;ijn
jongste, mijn lieveling, hij verdronk in den Nijl.. •• Ware ik niet naar
Egypte gegaan, dan •••• Ik had Hektor lief, den knaap •••• Hij verdronk.
Hefaistion, be2;weer ook den geest van Kleitos: helaas, 2;ijn 2;uster,
mijn voedster •••• hare eigene melk! Hefaistion, ga spoedig naar Ekbàtana •••• Want uw groote oogen, 0 Vriend, uw godenoogen als Filotas
2;eide, verwijten mij lang2:amerhand te veel! Verwijten mij mijn misLXXI
5
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daden .... Verwijten mij mijn opwellingen •••• Mijn driften .••• Mijndwalingen .••. Ik kàn niet meer in ze staren!!
- Zoo moet ik gaan, omdat ik te lief u heb? Niet zien kan dan
slechts met een stil verwijt, dat ge dwaalt, u niet bedwingt, dat ge .•.•
misdadig zijt?? Zoo zendt ge mij vcr ••.• ver weg, naar Ekbàtana? En
wilt ge zonder mij naar Indië? En den Oceaan?
- Indië! Indië!! Nog slechts den Indos over en de Indische landen
zijn mij! Alle die landen dier fabelomweefde, geheim-omwademde
vorsten! Ik wil die landen, ik wil die vorsten voor mij doen knielen!
Murmureeren de Macedoniërs? Zij murmureerden ~teeds: zij volgden toch. Naar huis zend ik ze en roep ze weêr op .••• Zij zulJen, murmureerende, mij steeds gehoorzamen ...•
Hij kreunde hevig.
- Ik ben ziek, kreunde hij. Ik heb koorts! Bagoas weet niet meer
mij de wijnen te mengen ••.• Wilt ge niet naar Ekbàtana? Verlangt ge
niet naar uw mooie vrouwke? Onderkoning zoû ik u maken ..•• Zoo ge
niet wilt, blijf dan •.•• Overweldig met mij Indië, alle die verre Indische landen, de landen van de Dageraad, tot welke Dionysos eens
optrok •••. Overweldig met mij •••• den Oceaan!! O,als ik zoó ziek ben,
schijnt het mij toe, dat ik nooit meer genezen zal! En mijn levensdoel
nooit zal bereiken! En om belachelijkheid tragiesch word •••• Nu groei
mijn hoofd, tot boven, tot boven •••• Zoon van Zeus, ben ik belachelij k
en groeit mij het hoofd ••••
Hij ijlde. Hefaistion was opgerezen; binnen traden Filippos de
Akarnaniër en Bagoas ..••
- De koorts neemt toe, meende fluisterend Hefaistion
- Dronk de Koning? vroeg fluisterend Filippos den eunuch.
- De Koning dronk toen hij zich te ruste legde een beker, bekende
hem Bagoas fluisterend. Hij verweet mij, dat ik zwak dien mengde.
De Koning eischt, dat ik steeds sterker zijn wijn hem meng. Ik danste
voor hem een oogenblik, maar hij zond mij weg, te onrustig zijn geest
om mijn spel toe te schouwen.
- Ge mengt den Koning vergif, zeide hard de Akarnaniër.
- Ik meng den Koning zijn wijnen sedert jaren nu, zeide Bagoas.
Wat is vergif? De kruiden, die ik bezig, zijn bekend. De Koning wil,
dat ik zijn wijn zóo meng, en niet anders. Ik zelve ••.•
Hij aarzelde. Hij bekende, dof:
- De Koning kan den Perzischen koningsdrank niet verdragen
Hefaistion keek hem fronsend aan.
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- Wat meent ge, eunuch?
- Deze drank is werkelijk vergif•••. voor wie haar verdragen niet
kan. Maar vergif, dat na jaren slechts werkt •••• De Koning eischt ••.•
Wat kan ik doen •••• Ik zoû zelve wenschen ••.. Maar hij eischt •.••
- Gij haát den Koning, dreigde Hefaistion, de vuisten gebald.
De eunuch knielde neêr aan Hefaistion's voeten. Het was een sierlij k
slangachtige krinkeling in het bonte schemerduister der koninklijke
tent. Een zacht dweepende stem fluisterde op tot den boezemvriend
van Alexandros:
- Heer, ik heb den Koning lief. Ik aanbid hem als ik eenmaal Dareios deed, ik aanbid hem als hem doet Sisygambis, Dareios' moeder,
Stateira en Drypetis, Dareios' dochteren •••• Ik aanbid hem als alle
Perzen doen ••.. in stilte, Heer. Want hij heeft ons overwonnen, en
zoo hem overwinnen de Perzen nu, is het in aanbidding en liefde
alleen. Wij kussen allen de stof, die hij treedt ••••
- .••.Werd ik dan tragiesch als een held onzer treurspeldichters,
toen ik belachelijk was!! ijlde woest Alexandros, zich hevig wentelend
op het bed .•••
De Akarnaniër verzocht alleen met den zieken vorst te worden gelaten, als steeds. Stil zat hij bij het bedde nu, spiedende de uitwerking
van den drank, die hij Alexandros had weten te doen drinken. Het
scheen of het woeste ijlen minderde tot kreunen ••.. het scheen of de
vorst nu, slechts heftig deinende zijn bost nog, sliep••••
Vol liefde blikte roerloos de Akarnaniër. En hij meende-hij, de
wijze, geleerde, arts, kundige in der menschen ziel - in deze met
flauwe lampepit nauw doorschemerde tenteduisternis, te zien weven
de stralen, te zien uitstralen de geheimvolle halo om en uit het slapende lichaam en den slapenden kop met de geloken oogen •••• 0 wonder.
Geen ander, dan wie wijs was als hij, Egyptische priester, Babyloniesch Magiër, zoû, hier binnen tredende, het zien •••. Was die vreemde, bovenaardsche glans, was die heilige schijn uitgebrand van licht,
verminderd van glorie •••.??
Hij staarde aandachtig toe. Als hij sedert jaren, zoo hij bij des
Konings bed had gezeten, was hij gewond of ziek, had gedaan. De
Arkananiër vreesde dan altijd voor het tanen van het vreemde licht,
voor het verminderen van die vreemde glorie. Soms had hij gemeend
haar te zien op stralen, als met langere tongen, soms had hij gemeend
haar te zien slinken, als een altaarvuur, dat dooft.
Maar hij wist, dat zij eeuwig was ••• Zie, nu zag hij haar duidelijk ..•
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Als in een deinende wieg van bleeken glans lag het lichaam te slaapademen voor zijn spiedende oogen •.. Het was als een tweede lichaam,
van licht, dat wijd de lichamelij ke stoffelij kheid omvatte •••.
Nu zag hij het duidelijk: ook het lichtende lichaam scheen ziek.
Ziek als het stoffelijk lichaam, dat er de kern van scheen. Het was een
vaalblauwe, bleek grauwe afschijn; het was als een mist om Alexandros' lijflijkheid en niet meer. Maar wàs dit wel Alexandros? Deze
gebaarde, lang gelokte, ziels- en lichaamzieke, Perzische vorst, die
geleek op een Achaimenide, die geleek een Xerxes, een Dareios.
- Aardsche grootheid, dacht, roerloos, starende, de Ar kananiër. Wie
zal uw onzichtbare strijden en onzichtbare nederlagen weten als symbool is slechts alle zichtbaarheid ••••
Wordt vervolgd.

LOUIS COUPERUS

DE DROESEM
Vanmiddag is hij begraven ....
Ik heb bij de tien of twaalf mensen gestaan die niet tot de familie of
de goede vrienden behoren, die niet waren uitgenodigd tot een plaats
in de volgkoetsen; bescheiden en afzijdig stonden we er, een beetje op
'n afstand. Ik zag de oudste zoon, een jongen van achttien jaar al god, hoe begint hij op zijn vader te lijken! - speurend toezien; hij
herkende de oude, gepensionneerde boekhouder, hij merkte de werkster van het kantoor op, de twee of drie andere verre, vergeten kennissen, en hij knikte ze even toe, stemmig, onder de indruk, toch verrast-dankbaar. Langs mij gleed zijn blik heen - hij heeft me immers
nooit gekend. 0, jongen, Willy, je moest het eens weten - nu ben je
me ontgroeid - hoe lief ik je had, tien jaar geleden, met je donkere,
dichte haar en je bruine glansoogen, toen ik je, heel stil in mijn hart,
mijn jongen noemde, omdat je immers zijn kind was! Je broer Tom
was toen drie, en ik had tot elke vernedering de rijkdom willen kopen
om hem op mijn schoot te hebben, zijn blond-zijden krullen tegen
mijn wang te voelen ..•• Neen, Tom was niet meegekomen vanmiddag;
hij kon nooit afscheid nemen, en toen de zwarte koets wegreed zal hij
ergens in de verste hoek van het huis zijn weggekropen. Jullie weet
niet wie ik ben, lieve, lieve jongens, en toch ken ik jullie zo goed, weet
ik alles van je - was ik wel éen keer met je vader samen zonder dat hij
met stralende ogen en warmte in zijn bekorende stem van zijn twee
kinderen sprak? De kinderen die ik zo heb liefgehad, en die tussen
hem en mij stonden ....
Vanmiddag is hij begraven .... Ach - waarom ben ik erheen gegaan,
waarom heb ik daar als een vreemde gestaan, om niets te zien dan de
kist die zijn dode lichaam verhulde, de koude, plichtmatige ceremonie van het neerlaten in de aarde ....? Wilde ik het allerlaatste met hem
meemaken?

***

Vijf jaren lang, al de vijf jaren sedert ons afscheid, heb ik elke
avond in mijn dagboek geschreven. En iedere avond wijdde ik een
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bladzijde aan hem. In mijn dagboek sprak ik met hem. Een hardnekkige, onontbeerlike taak werd het: geen dag te laten voorbijgaan
zonder hem te schrijven dat ik hem liefhad. Hij zou 't nooit lezen ....
En toch: als ik schreef, ik weet het, was gestadig de verdrongen, ondergehouden, maar levende gedachte in me dat eenmaal het wonder
gebeuren zou, dat ik hem eenmaal zeggen mocht: zie, al die tijd ben
ik met je geweest, al die tijd heb ik je liefgehad. Als ik die gesmoorde
verwachting, die moeilik-gelochende hoop niet altijd diep in me had
voelen smeulen -ikgeloof niet dat ik die vijf jaren had kunnen dragen.
En nu, vanavond, als iedere avond, heb ik mijn herinneringsboek
genomen, en ik schrijf - schrijf de laatste bladzijden.
Ik heb nooit gedacht dat ik het zou kunnen: op zulk een avond mijn
taak voortzetten. Maar ik heb het immers gekund toen ik hem voor
het eerst terugzag, in het ziekenhuis, en ook de avond van zijn dood.
Zijn dood .... In de dagen toen de hoop en de verwachting nog leefden,
leek het me dat, als hij stierf, de aarde onder me zou wegzinken en ik
mijn ogen zou uitwenen.
Maar alles is zo anders geworden. Ofschoon alles toch hetzelfde was
gebleven •..• Want wat is er door zijn dood veranderd? Misschien dit:
eerst de dood leert ons duidelik zien. We kennen onze liefde eerst
door de dood.
Nu ik alles weet, nu ik mezelf ken en hem, nuik mijn liefde en mijn
vergane - verloren? - jaren overzie, nu wil, nu moet de vraag beantwoord worden of de herinnering aan wat we te zamen doorleefden
opweegt tegen de werkelikheid van heden. Of ik niets betreur. Of het
goed geweest is zo.
Ik zal het antwoord hier neerschrijven zonder me een zwakte of een
aarzeling te vergunnen. Ik geloof dat deze dag over mijn verder leven
beslist. Geen der bladzijden van mijn dagboek is zonder tranen geschreven - de volgende zullen niets van mijn ontroering weerspiegelen. Als een geschiedschrijver wil ik ze opstellen, zo onpersoonlik als
ik kan, om aan het eind tot een des te zuiverder slotsom te geraken.
Het is nodig dat ik vanavond pozitief en beheerst ben - ik wil weten
wat het leven me nog waard is.

***

Ik was vijf-en-twintig toen ik hem ontmoette.
Tot dat ogenblik had niets de rustige loop van mijn leven gestoord.
Een onbezorgd leven als jongste in een gezin van zes, drie zoons en
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drie dochters - nu ben ik nog alleen thuis: de anderen zijn allen getrouwd, hebben kinderen - waar een prettige geest van waardering
en saamhorigheid heerste. Ik herinner me niet dat er ooit een ernstige
breuk was in de kalm-opgewekte zondagsstemming van ons huisgezin; geen konflikten, geen humeurigheden zelfs, stoorden de eenheid.
Het lij kt me dat we dit voorrecht te danken hadden aan de wijsheid
van mijn vader, aan moeders plichtsgevoel - eigenschappen die
voortkwamen uit hun aristokratiese geest. 0 - ze zullen hun zorgen,
hun moeilikheden, hun meningsverschillen ook, ongetwijfeld gehad
hebben, mijn onvolprezen lieve vader en moeder; maar ze bezaten
deze grote eigenschap van zelfbeheersing, die zelfverlochening was:
nooit daarvan iets aan de kinderen te laten merken. Tegenover ons
waren ze het voorbeeld van harmonieuze eenheid, van hoffelikheid en
respekt, plooiden ze altijd hun oordeel en hun uitspraken eensgezind
samen. We zouden elke inbreuk op hun ongeschreven wet van wellevendheid en verdraagzaamheid een wrede schennis hebben geacht,
en we schrikten daarvan al te voren terug.
Nu ik terugzie - we zien de dingen uit ons verleden beter naarmate ze verder van ons af zijn - weet ik wel dat er dikwijls zorgen
moeten geweest zijn: zes kinderen tot hun bestemming te brengen
kost veel geld, en het fortuin van mijn ouders, schoon het ons een
leven vol kleine vreugden en genietingen toeliet, was beperkt. Ook
denk ik nu wel, dat moeder - werkzame, sparende, huishoudelike
moeder, die 's avonds te moe was om te lezen of uit te gaan - soms
wat angstig en hoofdschuddend zal opgezien hebben naar vader, als
hij luchtig zei: "och -laat de kinderen maar genieten; ze zijn jong.. "
of wanneer hij een boek, een tooneelstuk, een tochtje met tennisvrienden naar buiten, zo erg niet vond: "je moet de teugel wat weten te
vieren - ze kunnen niet altijd onder moeders vleugelen blijven ..•. "
En of vader, van wie ik eens in oude papieren verzen vond uit zijn
jonge dagen, en die, met stramme vingers, zo wonderlik muzikaal kon
fantazeren op de piano, of vader wel altijd in het streng huismoederlik plichtsbesef van zijn vrouw de volle weerslag vond van zijn gedachten wanneer die tot dromend herinneren werden - ik weet het niet •...
Maar beider geest was zo van nature wars van al wat niet samenklonk,
zo ver van het vulgaire en ruwe, dat ze alle opwellingen van het ogenbH k wisten te doen vervloeien in de wil tot harmonie. En dat hield hen
jong, en van een beminnelike voornaamheid, die zich ook in hun
uiterlike verschijning bemerken liet.
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Waarom schrijf ik over hen in het verledene? Woon ik niet nog als
kind bij hen in huis, en hoor ik hun stemmen niet beneden mij terwijl
ik dit te schrijven zit? Ach - het wil zeggen hoe ver ik van hen verwijderd ben sedert hij in mijn leven gekomen is, sedert ik aan moeder
niet meer "alles" zeggen kon, bij vader mijn afwezigheden met een
leugen verklaren moest, te knagender omdat hij ze met een vertrouwende glimlach onvoorwaardelik aanvaardde ••..
Voor mijn vijf-en-twintig jaren was ik jong - èn oud. Jong, omdat
mijn hart rein, mijn geest onbesmet was gebleven. Oud, omdat ik veel
gedacht en veel begrepen had. Mijn zinnenleven was nooit geschokt;
het toeval had gewild dat mijn weinige vriendinnen zoo min als ik de gelegenheden gevonden hadden die leiden tot het fluisterend, huiverend
bespreken van half-begrepen geheimzinnigheden; zelfs de kleine
verliefdheden, de verstolen kussen, de onschuldigste amoureuze
bekoringen, had ik niet gekend. Niet meer dan een gelukkige samenloop van omstandigheden, een aangeboren neiging tot kuisheid ook,
een natuurlijk evenwicht, dat beschermd werd door een gezonde en
opgewekte levenswijs. Niet het gevaarlijk, licht te verstoren evenwicht
van de onwetendheid echter; ik had veel gelezen, veel gesproken ook
met ontwikkelde mannen en vrouwen, wier levenskunst en beschaving
hun veroorloofden ongedwongen elk onderwerp aan te roeren. Ik was
muzikaal, speelde veel en goed piano-ach, ja, laat me maar voortgaan
ook van mezelf in het verleden te spreken!- mijn oudste broer was
een gevoelig en vaardig teekenaar, een zuster schreef kleine, geestige
schetsen die eenig succes hadden; er kwamen kunstenaars en
begaafde dilettanten bij ons aan huis, en zo, onder het wat angstig
toeziend oog van moeder, en aangemoedigd door vaders begrijpende
glimlach, stond ik vertrouwend maar niet ongewapend, wetend maar
zonder heimelijke verlangens, tegenover het leven, dat ik mooi en goed
vond ondanks zijn gevaren, vreugdevol, al bood het smarten en zorg.
Zonder berouw of wroeging, zonder spijt of verwijten, dankbaar
voor wat achter me lag en hoopvol naar de toekomst ziende, ging ik
het ogenblik tegemoet dat de groote keer brengen zou.

***
Het was aan den maaltijd die een groot, tweedaags kunstenaarsfeest
besloot. Aan de bestuurstafel zaten enkele bevoorrechten van naam,
doch overigens was ieder vrij geweest de plaats te kiezen die hem het
beste leek. Zonder voorkeur, onder de honderden aanwezigen slechts
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weinigen in 't bizonder kennende, had ik met een jongere vriendin
die evenals ik wat vreemd en beschroomd tegenover de drukke,
woelende menigte stond, op het laatste ogenblik twee van de drie nog
onbezette stoelen bemachtigd. Enige tijd scheen de derde, aan mijn
linkerhand, te zullen open blijven. Maar na het inleidend gerecht
kwam Willy naast me zitten. - Wil, jongen, hoe weinig wist ik toen
wat je voor me worden zou, jij op dat ogenblik mij onbekende tafelbuur!
"Kijk, dat is een geluk," zei hij. "Ik ben zo laat, vreesde al dat ik in
de keuken zou moeten eten." Hij knikte even tegen me, als tot een
oude bekende, zorgde toen dat de bediende hem met het achterstallige
nietvergat,en ateen poos met aandacht,zonder verder met me te spreken,
als was immers de maaltijd het doel waarvoor hij gekomen was.
Er bleef van zijn stem een prettige echo in mijn ooren. Hij had die
paar woorden gezegd met het ongedwongen gemak van iemand die
gewoon is met mensen om te gaan, maar toch - en ik geloof dat dit
zoo terstond mijn aandacht prikkelde- had ik in zijn luchtige toon
de dwang gehoord waarmee hij, telkens op nieuw waarschijnlijk maar ook deze noodzaak had hij tot een sierlijke gewendheid weten
te beheersen - een aangeboren schuchterheid moest overwinnen.
Ik zag naar hem van terzij, terwijl hij zwijgend at; zijn gezicht was moe
en mager, zijn haar grijsde, er was een scherpe trek om zijn mond,
twintig jaar ouder dan ik was hij, en toch - waarom dacht ik in die
se konden aan hem als aan een jongen, naar wie, toen al, mijn troost en
mijn medelijden uitgingen? Ik was sentimenteel noch romanesk, volstrekt niet geneigd tot dwaas-spontane bevliegingen van vriendschap of onberedeneerde uitingen van verwant zieleleven, maar dit
weet ik zeker: mijn intuïtie bedroog mij zelden.
"Hé ja," zei hij opeens, en zijn mond lachte terwijl zijn oogen mat
bleven, "ik mag me wel eens voorstellen." Hij greep mijn menu en
schreef er zijn naam op, met grote ronde letters en een forse streep
eronder. Toen schoof hij mij het zijne toe en reikte me het potlood.
Ik zette mijn naam, en hij bemerkte de duizendste sekonde van aarzelingwaarin ik bedacht dat hij me nu de kaart zou ontnemen en ze behouden, met mijn handtekening erop. ,,0, u kunt ze me best toevertrouwen," zei hij luchtig, en stak het menu in zijn zak. "Ik heb
intiemer souvenirs bewaard zonder ze te schenden." Zijn vlugge inzicht
maakte me tegelijk verlegen en blij. Nu lachten zijn oogen ook mee,
en verwonderlik jong was zijn gezicht nu, ondanks de scherp-ge-
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sneden plooien en het hoge voorhoofd. Het was of, zodra hij sprak
en lachte, zijn door de tijd - door verdriet ook? - niet aangetast
innerlik de moeheid van zijn trekken overglansde.
Nu begon opeens een levendig gesprek tussen ons beiden; ik weet
niet meer wat onze belangstelling zo snel in vlam zette - misschien
was niet anders oorzaak ervan dan de kleine vonk die oversprong
doordat ik, die korte sekonde, in hem geraden had zijn leed om ouderworden mèt zijn verlangen om nog te léven, terwijl hij tegelijkertijd
mijn begrijpen voelde nog voor hij het wist. Later vroegen we elkaar
dikwijls: hoe kwam het? Maar we wisten het nooit; we waren dadelik,
zonder inleiding, midden in die innige sfeer van vertrouwelik
genegenheidsbesef geweest, evenals we later, zonder overgang,
midden in onze liefde stonden, die ons boven het hoofd gegroeid was
en omsloten had gehouden eer we ze her kenden. Emmy, de arme
meid, die leefde in mijn afglans en mijn schaduw, die vrolikwas zolang
ik lachte en stil werd als ik niet meer sprak, Emmy moest verveeld
en afwezig"o ja •••• " en "vind u?" zeggen tegen de dikke schilder van
toneel-décors die aan haar rechterhand zat en opging in de heerlikheden van het dinee. De volgende morgen, op mijn vraag of ze zich
geamuzeerd had, antwoordde ze wat spijtig en teruggetrokken, en
nog kan ik me verwijten, dat het mijn schuld was, maar 0, Willy,
het was toen al zo goed en mooi om bij je te zijn; ik vergat iedereen en
alles ervoor. Dat feest, voor de dikke schilder een welkome gelegenheid om eens genoeg te eten, was naar mijn blijde overtuiging alleen
ingericht om óns samen te brengen.
Moet ik duidelik omschrijven wat me zo in hem aantrok, die
eerste avond? Ik geloof niet dat ik in de eerste plaats bekoord
of ook maar beïnvloed werd door wat uitging van hem naar mij;
de atmosfeer die zich om ons vormde en verdichtte vond vooral
haar oorsprong in mezelf. Neen - ik zàg niet, die avond, de
innerlik en uiterlik charmerende man in hem, die me zoet en zalig
veroverde; ik voelde meer dan iets anders alle eigenschappen in me
wakker worden waarmee ik troosten, meeleven, en goed-doen, bijna
zou ik zeggen: vertroetelen kon. Ja - dat was het: iets moederliks
ontwaakte in me; ik had kunnen zeggen: arme jongen, kom maar
hier, kom dicht tegen me aanzitten ••• , zonder dat mijn adem sneller
gegaan zou zijn. Soms denk ik dat het voor een vrouw altijd daarmee
begint: met het gevoel van moederlikheid. En dat de beste mannen,
onbewust, die moederlikheid zoeken, in hun liefde, zonder het te
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weten de herhaling van het lang geleden, veilig en genezend, bijmoeder-zijn terugwensen.
Natuurlik, ik zag het alles wel: dat zijn rok hem goed kleedde, dat
zijn slanke lichaam zich met zulk een sierlik gemak bewoog, dat zijn
mannelik-mooie handen met een gebaar zijn woorden geestig konden
onderlijnen, en ook het warme geluid van zijn stem boeide me, maar
ik was te krities en te evenwichtig om niet ook de kleine dissonanten
te horen: bij zijn leed de ijdelheid dat hij het met zulk een cranerie
droeg, bij ûjn belangstelling voor mijn vragen en opmerkingen de
voortdurende aandacht voor zichzelf, bij ûjn luchtig weglachen van
een moedeloze zucht het verlangen om beklaagd te worden. Toch
vond mijn sympathie ook daarin weer voedsel: het deed me hem zo
jongensachtig ûen, zo vol nog van onrijpe, onbezonken ervaringen hij had het verdriet nog niet weten om te smeden tot een beschermend wapen, was niet boven de teleurstellingen en de dode verwachtingen uitgestegen die hem geknauwd hadden, maar stond er middenin en dreef er een angstig-makend spel mee, scheen er bijna behagen
in te scheppen ze tot een nieuw verdriet te vormen. Dat deed me
denken: "ik moet je helpen - je moet uit die kleinheid - als ik je
maar kan doen inzien dat je te goed en te groot bent om het zelfbeklag tot een speelgoed te maken ......
Vertelde hij me zoveel van ûchzelf, dat ik uit feiten deze kon kluzies trekken kon? Neen - hij had te veel goede smaak en levensroutine, te veel innerlike schroom, hij was te zeer een geestelik aristokraat om botweg en ongevraagd zijn schrijnende geheimen voor een
vreemde neer te leggen; ik ried dat ûjn aanwezigheid op dit feest een
vlucht was, dat hij zocht naar een plaats waar hij veilig ûjn last kon
neerleggen, maar de gewoonte van een zelfbedwang dat het uitspreken van verdriet bijna als een vulgariteit voelt, deed hem ook in het
radde gesprek dat we weldra voerden een vormelike, hoewel in het
minst niet koele, geslotenheid bewaren. Hij liet zijn stemmingen
zonder terughouding blij ken, maar geen ogenblik drong hij me bekentenissen, zelfs geen zinspelingen op. Maar behoefde ik de man die
telkens met zulk een weemoedige innigheid van zijn kinderen sprak
- ik weet niet meer welk onderwerp ons daartoe bracht - behoefde
ik hem te vragen waarom hij geen enkele maal van hun moeder gewa;::gde?
"Wat kan ik doen-wat kanikvoor hem doen .... " Voortdurend bewoog die vraag in me heen en weer terwijl we spraken. Waarover?
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Over muziek, over boeken, over schilderijen - maar eigenlik altijd
door, zonder woorden, over zijn leed, dat ik wist zonder het te
kennen, dat hij in alles waarover we spraken hervond, dat hij toetste
aan het leed waarvan het werk der kunstenaars de weemoedig-schone
uiting is.
Hij zag de dingen die hem geestdrift gaven, die hem de innerlike
waarden van het leven leken, van uit een louter beschouwend standpunt, sprak er herdenkend van, als waren ze hem altijd voorbijgegaan.
Maar hij herdacht ze met een zachte, betreurende bitterheid, zonder
spot of cynisme, en dat boeide me nog meer aan hem. Ja, het was
wonderlik zoveel geloof en idealisme hij behouden had, hoe jong en
enthousiast hij over de vele schone levens-mogelikheden sprak, al
klonk er steeds in zijn stem een bijgeluid van dit alles nooit bezeten,
of het verloren te hebben ••.•
Hij praatte veel over zichzelf, over de dingen die hij zou kunnen en
willen, als niet, met de tijd, zoveel mogelikheden onmogelikvoor hem
geworden, zoveel kansen hem ontnomen waren; wat deed het ertoe of
er een weinig ijdelheid in dit egocentries denken was? Het verminderde de waarde niet van wat hij kon en wilde, en ik bedacht dat wie
veel alleen is, veel in zichzelf opsluit, zich wel zeer moet gaan vastklampen aan het kleine, kostbare, bezit dat zijn eigen innerlik dan
voor hem wordt;verliest hij het laatste door het min te achten, dan is
hij armer dan de armsten ••..
Na de maaltijd werden er dansen uitgevoerd, een kleine voorstelling gegeven, liederen gezongen; hij bleef de gehele avond bij me, en
dit leek ons vanzelf te spreken. We zagen het gewoel van verre aanneen, eigenlik zagen en hoorden we niets van al wat er geboden werd;
in een hoek van de grote zaal zaten we op een gemakkelike bank
onder een groep planten, en toen het, veel te snel, tijd tot heengaan
was geworden, zagen we elkaar aan en hij zei: "wat een jarenlange
trouwe vrienden zijn we •••• " Hij bracht Emmy, die bij me logeerde, en
mij in een automobiel naar huis, en ik voelde me onder zijn geleide
zo veilig en vertrouwelik.
De volgende morgen - hij zou, dat wist ik, vroeg weer vertrekken
- reikte hij, nog eer we waren opgestaan, een kleine verzenbundel af.
Ik kende die. kende ook de hartstochtelike, rijk-melodieuze verzen,
maar had niet geweten, tot nu toe, dat het pseudoniem waaronder ze
geschreven waren, zijn naam verborg. Uit elke regel herkende ik hem .•

* **
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Toen ging het alles heel sneL ••
Ik schreef hem, dankte voor de gedichten, roemde de mooisten. Hij
antwoordde. Er ontstond een kleine korrespondentie. En ik beging de
fout, die ik begaan moest - misschien ook ûe ik ze eerst nu als een
fout: ach, we zijn achteraf zo wijs! - en vroeg hem zijn verdere brieven liever aan Emmy te zenden, die studeerde, in een universiteitsstad op kamers woonde; ûj zou ze wel insluiten bij de hare. Zo vormde ûch om onze briefwisseling, die iedereen had mogen lezen, een atmosfeer van geheimzinnige verbodenheid, die wederkerig de toon
ervan verdiepte, een zware, ûnspelende in gehoudenheid eraan gaf.
Ach ja - iedereen had die eerste brieven mogen lezen, maar wie zou
die snel gegroeide genegenheid, die plotselinge openhartigheid begrepen hebben? En moeder - ach, mijn lieve moeder, die zelfs in haar
verloving vaders brieven argeloos-getrouw aan haar ouders lezen liet
- ze zou me vol angst en onrust gesmeekt hebben die gevaarlike
dwaasheid te staken. Welk jongmeisje korrespondeert nu - en over
zulke dingen! - met een wildvreemde, veel oudere, en bovendien getrouwde man!
Het gebeurde dat ik muzieklessen ging nemen in de stad waar hij
woonde; mijn spel had ûch verrijkt, verdiept, kenners roemden het,
en ikzelf, die er tevoren niet zulk een grote waarde aan gehecht had,
voelde toen wel dat ik mijn aanleg - waarom zou ik het niet mijn
talent mogen noemen? - behoorde te ontwikkelen, van een hoger
dan dilettanties standpunt beschouwen. Ook had ik in die dagen ster k
het besef ouder te worden, snel en nutteloos ouder te worden; ik
zocht een vastheid in mijn leven, een doel... Maar omgekeerd deed
ook het inzicht dat ik ongewone muzikale gaven had mij mezelf
rijper gevoelen. En er waren misschien méer wisselwerkingen: ik
wilde ook iets zijn inWilly's ogen, die me in zijn brieven aanmoedigde,
aanspoorde het uiterste te vragen van mijn persoonlikheid, die
zelf het voorbeeld gaf van uitbuiting aller mogelikheden die in hem
lagen. Ik bewonderde zijn kracht, die misschien in wezen meer een
zenuwige taaiheid was, soms zelfs een lijdelik maar niet te breken
verzet, een onbegrensd vermogen vooral om teleurstelling en verdriet
te dragen. Hij werkte hard en onvermoeibaar als nauwgezet en prakties handelsman, zonder toe te geven aan zijn aard die tot beschouwen
en peinzen leidde; slechts in de weinige uren die hij zich veroorloven
kon aan eigen neigingen te wijden, liet hij de dichter die in hem was,
vrij om alles te vergeten wat kwelde, bond, remde. Weinigen maar
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wisten wie de schuilnaam behoorde waaronder zijn ernstig-hartstochtelike verzen verschenen, die gelezen en geroemd werden. Hij miskende de waarde van zijn dichterlike gaven niet, die hij zeer objektief
te prijzen wist, maar de striktheid waarmee hij het geheim van zijn
schrijverschap bewaarde, was voor mij een bewijs dat de openhartige
manier waarop hij tegenover mij zijn geloof in eigen betekenis uitte,
geen vulgaire ijdelheid maar welbewuste zelfkennis was. De druk van
niet verstaan te worden door wie hem in begrijpen het naast had
moeten zijn, riep natuurlik en noodwendig een tegendruk in hem op.
In zijn verzen las ik zijn verlangen, zijn onbevredigdheid, zijn tegen
alle wanhoop in hopen op een verlossende toekomst; ze waren de reddende refleks op de druk die hem schrijnde; zijn gekneusd geestelik
organisme zocht er zich in te herstellen, ontwikkelde zich, op de ene
plaats in zijn grQei belemmerd, uit zelfbehoud, uit levensnoodzaak,
met evenredige kracht naar een andere zijde. Hij kende de gevaarlike, dreigende omstandigheden waaronder zijninnerliklevengedwongen was zich te bestendigen, en hij zou ondergegaan zijn zo hij die
omstandigheden niet, met klaar bewustzijn van de waarden die dat
leven samenstelden, had kunnen formuleren en onder de ogen zien,
zonder zich te bekommeren of men zijn zelfbewustheid egoisme of
hovaardij wilde noemen.
Het was toeval, dat de kla"ier-lerares bij wie ik me ging bekwamen,
in de stad verblijf hield waar ook hij woonde. Later heb ik me wel gevraagd of ik me bij de keuze heb laten leiden door dat samentreffen;
toen was ik van het tegendeel overtuigd. Maar later zijn zulke werkingen niet meer na te sporen; ook weten we nooit wat we zouden
gedaan hebben als dit of dat eens anders geweest was.
Ik schreef hem over mijn lessen. Toen kwam zijn bekentenis. Eenvoudig,ernstigen waar. Ik geloof - maar ook dit is een beschouwing
achteraf; natuurlik hebben zijn liefdesbrieven me indertijd veel
schoner geleken - dat het de oprechtste, de mooist-menselike brief
is die hij me ooit geschreven heeft. "Wanneer u elke week hier komt,
zal ik u elke week zien. Ik zal een uur spreken verkiezen boven al
onze brieven, waaraan gebaar en klank ontbreken. Er is maar éen
ding waarvoor ik de brief bevoorkeur: de bekentenis. Ik weet, nu u
komt, dat ik ze u doen zou. Maar ik weet ook dat ze mij mijn zelfbeheersing zou kosten, juist omdat ik uw ogen zien, uw stem horen zou.
Daarom schrijf ik ze nu - overdacht, krities, onverbiddelik, zonder
de gesproken weifelingen en vermooiingen en vertederingen die mijn
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door uw medeleven opgewekt zelfmedelijden zou te voorschijn
roepen," Klaar en simpel, zonder pathos of opsiering, schreef hij me
dan de teleurstelling van zijn huwelik, de fyzieke onverschilligheid,
de geestelike leegte ervan. En dit was de zware, innige grondtoon van
zijn brief: "mijn kinderen - nooit zal ik mijn kinderen kunnen
missen,"
Toen ik hem, daarna, zag - hij was aan de trein - noemden we
elkaar, dat sprak immers vanzelf, bij de naam. Er was een warme genegenheid tussen ons, zonder aarzeling of schroom, zonder bijmengselen of bevangenheid. We dachten er ook geen Cilgenblik aan of men
ons zien zou •..•
We lu,hchten samen; ik ging naar mijn les. Hij kwam me halen en
we dronken nog ergens tee eer ik de trein nam. Het was goed en vertrouwelik. Zijn ogen glansden dankbaar toen hij afscheid nam, en de
gelukschenkende gedachte dat ik iets voor hem geweest was, dat ik
hem hielp, bleef me onverzwakt bij tot ik hem een week daarna opnieuw ontmoette.
Ach - het ging de gewone weg. Er was niets fantasties of schokkends in de wijze waarop het zich ontwikkelde, al leek ons toen elk
volgend samenzijn een telkens inniger, kleurrijker, uitgezochter verrukking, waarbij alle edele emoties die anderen ondervinden mochten
in het niet verzonken.
Hij kwam iedere week. Zolang ik les had, wachtte hij op me. Hij
vertelde me een paar keer wel, dat hij in die tussentijd naar zijn kantoor terugging, een boodschap deed of een zakenbezoek bracht, maar
al gauw wist ik dat hij ergens in de buurt wachtte, geduldig voor
winkels te kijken stond, op een bank in het naburig plantsoen zat. Zo
jongensachtig beschroomd lachte hij, toen ik hem op de waarheid betrapte: "ach ja," bekende hij, "ik ms te ongedurig om in die tussentijd wat van betekenis uit te voeren ••• ,'·
Waarom maakten we toch van onze samenkomsten iets verstolens?
Ook toen vroeg ik me dat dikwijls af. Er was immers in onze vriendschap niets dat de wereld niet zien mocht. Maar - lIes liebt die Welt
das Strahlende zu schwarzen": men zou ons immers verdacht gemaakt hebben ••.• Bezat ik de moed niet die verdachtmaking te trotseren? Ik dacht me in de gevolgen: wanneer ik open en eerlik wilde
zijn, moest ik naar zijn vrouw gaan, haar zeggen waarin zij hem tekort
deed, welk een leed zij hem berokkende door ongevoeligheid en wanbegrip; wanneer het haar niet gelukte dit in te zien en zich te verbe-
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teren, moest ik haar van mijn recht overtuigen zijn leven aan te vullen.
Maar ach - het sprak immers van zelf: dit zou een breuk geven; ik
zou me tussen hem en zijn vrouw, tussen hen beiden en hun kinderen
plaatsen, en ook toen al voelde ik wel dat hem méer ontbrak dan wat
ik ooit zou kunnen vergoeden .••. Wanneer ik hem, in ogenblikken van
opstandigheid, van de weerzin sprak die ik voelde om de geheimûnnigheid waarin we onze ontmoetingen hulden, antwoordde hij: "ik
zou niet willen, dat onze vriendschap voor de mensen openlag - ze
zouden je verdenken, belasteren, en dat zou ik niet kunnen dragen .•• :'
En zo gingen we voort ons te verschuilen, te verbergen wat we mooi
en smetteloos wisten. D~ gangbare moraal dwong ons ertoe.
Ik wilde niet dat het eindigen zou. Toch stelde ik me wel in stilte
een grens, sprak ik met mezelf van een taak die eens voltooid zou zijn:
wanneer hij zich door mijn hulp sterk genoeg zou voelen, moest ik me
terugtrekken ...• Maar we werden elkaar intussen hoe langer hoe meer
onmisbaar, en terwijl ik, in tijden van rustig en nuchter nadenken,
volkomen begreep dat het niet duren kon, dat het hopeloos en zonder
toekomst was, wilde, zodra we samen waren, mijn diepste verlangen
niet anders dan dat het nooit zou eindigen.
We werden overmoedig, verlangden telkens méer. Toen de zomerdagen lang en zonnig werden, greep ons het heimwee naar bos en veld;
ik moest drie lessen verzuimen omdat mijn lerares ziek werd, maar ik
zorgde dat men het thuis niet wist, ging toch, en al die drie gezegende
dagen waren we samen buiten, dwaalden we door de hei en de duinen,
droomden we dat het altijd zo blijven zou.
Totdat ik met smlrtelik-zoete verwondering voor de vraag stond:
wat ontbreekt er nog aan onze genegenheid om ze met de hoogste
naam te noemen ..•.? Het was op de avond van de dag na onze laatste
tocht door de bloeiende velden; ik las zijn brief, ik herlas mijn antwoord, en zonder schrik, met een blij-schrijnende verwondering, zag
ik dat dit de brieven waren V2.n mensen die álles in elkaar gevonden
hadden, die nog sl?chts de enkele woorden te zeggen hadden welke
aan hun gevoelens d~ histe benaming zouden geven.

***
We spraken die woorden niet uit, toen we een week later opnieuw
samen waren. We stcnden midden in onze liefde, langer dan we het
geweten hadden, en dat ik van scheiden sprak, bond ons slechts te
hechter. "Ik weet nuchterzeker, Willy, dat ik moet heengaan," zei ik.
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"We kunnen elkaar hoe langer hoe moeiliker missen - die drie dagen
buiten hebben het me zo duidelik bewezen •.•• Laten we van elkaar
gaan voór we het niet meer kunnen." Hij antwoordde, eenvoudig en
rustig: "waarom zouden we van elkaar gaan nu het op zijn allermooist
geworden is? En - ik zou het nu al niet meer kunnen ......
Die avond waren we lang en laat bij elkaar. We zaten tegen een
duinhelling, aan de zeekant; de golven spoelden loom en laag over het
stille, blanke strand. Er was geen wind; de lucht bleef nog lang na het
ondergaan der zon luwen helder.
Eénmaal, die avond, nam hij mijn hand, liet ik hem, enkele sekonden slechts, de mijne. Het was na een lange, van geluk verzadigde
stilte, toen hij gezegd had: "dit is rust - voor het eerst sinds jaren ....
Hoe mooi en zuiver is het, zó samen te zijn ... ."
Dat was alles. We wisten dat we elkaar liefhadden, en we spraken
het niet uit. Geen onzer woorden repte ervan, en al onze stilten roerden het aan.
De zee zong zacht en traag haar ruisend lied; een meeuw liet zich
op de lage golven drijven; heel in de verte gonsde de stad.
o mijn jongen - hoe waakzaam en sterk was je ridderlik hart, die
avond .... Het hongerde, het dorstte; het schréeuwde om liefde; en natuurlik, niet waar - je had me in je armen willen nemen, want je had
me lief! Maar sterker dan je liefde was je eerbied: we konden onze gevoelens voor elkaar niet vernietigen, maar wel konden we beletten dat
ze ons ontheiligden. Zijn vrouw, zijn kinderen, waren tussen ons; dat
we elkaar liefhadden zouden ze ons nooit mogen verwijten - het
stond boven hen en boven onszelf - dat we aan die liefde slechts het
geringste toegaven, zou een nimmer uit te boeten misdaad geweest
zijn. We hielden, enkele se konden maar, elkaars hand - dat was
alles, die avond •... Geen woord gaf vorm aan onze innigste gedachten.
Op eens, verschrikt, vroeg hij: ,,0 - en de laatste trein ..•.? ..
Ik lachte. "Die heb ik verzuimd ... ."
"Maar wat dan ....?..
"Ik blijf - er is niemand thuis; ik kan zeggen dat ik bij een vriendin logeerde ... ."
"Dus morgen ....?"
"Ben ik hier ... ."
Hij was blij als een kind, sloeg juichend de handen in elkaar. "Dan
maak ik me vrij, morgen! We gaan naar de duinen!"
En die hele volgende dag, die onvergetelike zonnedag - was ooit
L~
6
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het licht zo mild, de wereld zo weelderig? - waren we samen in de
duinen. We hadden van alles meegenomen om al die lange uren aan
niets gebrek te lijden; aan duizend dingen hadden we voor elkaar gedacht, en we genoten als kinderen van de nieuwe, ongekende heerlikheden die er waren in het eenvoudigste waarmee we onze honger stilden. Zo lief hadden we elkaar, dat we elkaar beletten wilden door een
woord, een blik, een gebaar, de grootsheid van die liefde te schenden.
We zouden niet toestaan dat we ons ook slechts de kleinste fout te
verwijten hadden; we waren elkaar zo heilig, dat we de minste smet op
die heiligheid niet zouden geduld hebben.
Ik geloof wel dat onze extaze, onze wil tot reinheid, die dag ons verlangen met volkomen zekerheid overwoog. Het gevoel dat we ons beheersten, dat er een bovenmenselike kracht en adel in onze beheersing was, werd tot een vreugde, een genot, die we bóven onze liefde
wisten; er was pijn noch weemoed in de ontzegging, ja, de blijdschap
der ontzegging, de wetenschap zó ster k te zijn dat we dit konden, was
van zulk een wijdheid en macht dat we over de inspanning, de onderdrukking, heen geraakten - het gemis werd een nieuwe zaligheid,
een verrukking op zichzelf, groter dan onze grenzenloos uitgeleefde
liefde had kunnen zijn. We leefden in een sfeer van onaardse glorie,
waarvan de geestelike intensiteit alles verving, overtrof, vergoedde,
wat een toegeven aan menselike begeerten had kunnen brengen. En
geen ogenblik bedachten we dat deze spanning breken moest omdat
ze zo uiterst hevig was.
Maar ten slotte weet ik immers dat we toen aan dit alles niet dachten, zeker niet zo overwogen als ik het nu neerschrijf, terugziend. We
hadden niet in een voorafgaand wachten geleefd, niet in verborgen
binnensten reeds naar de geest op komende zaligheden vooruitgelopen; onze genegenheid was slechts van naam veranderd, in wezen
dezelfde gebleven, gebleven wat zij - wij wisten het echter eerst toen
- van de aanvang af geweest was. We gevoelden dan ook onze beheersing niet als een druk, zelfs niet als een prijzenswaarde verdienste; het was alles goed zo, we wensten het niet anders, en we dachten
niet aan de mogelikheid dat het anders worden kon, worden zou.
Onze brieven, na die dag, waren als te voren, al zong er een ondertoon in van nog sterker en inniger geestelike verrukking. En nog menigmaal waren we samen zonder dat iets de zuivere onstoffelikheid
van onze verhouding stoorde. Ik voelde mijn liefde voor hem groeien
door mijn bewondering voor de eerbied die hij mij betoonde - ik,
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jongmeisje, was veilig in het pantser van respekt waarmee deze oudere,
getrouwde man mij omringde, veilig voor het verlangen waarmee hij
me liefhad. En ik beantwoordde zijn ridderlike verering door alles te
mijden wat zijn zelfbedwang kon breken en wat mij schuldig zou
maken tegenover zijn vrouwen zijn kinderen. We wilden elkaar
groter en beter doen zijn, door elkaars hulp opgaan tot een hoger
levensstaat; nooit wilden we de oorzaak zijn van elkanders val. Onuitgesproken was dit alles tussen ons.

Totdat het keerpunt kwam. En toen het er was, begrepen we niet
hoe we ooit van onze kracht zulke bovenmenselike verwachtingen
hadden kunnen hebben.
Het was zo natuurlik: scherper dan ooit had hij, immers juist door
de tegenstelling sedert hij mij kende, de leegte en de dorheid van zijn
huiselik leven gevoeld. En de reaktie kwam. Zijn brieven hadden mij
voorbereid; ik vond hem terneergeslagen, zonder weerstand. Heel
zijn dappere bravoure, zijn spottend-weemoedige durf, zijn lust om
het onmogelike te willen, om onder felle spanning te leven - het was
alles ineengezakt, verschrompeld; als een moede, bedroefde jongen
was hij, die het liefst in moeders arm had uitgehuild. En daar zat ik,
naast hem, ik, de vrouw die hij liefhad, en hij was mij liever dan mezelf, en mijn hart was overvol van troost .... Welke vrouw zou niet
gedaan hebben wat ik deed? Ik streelde zijn handen, ik trok zijn
hoofd naar mij toe, en 0 - ik bezon me niet: ik kuste, ik kuste hem ....
Stil zat hij tegen me aan, en mijn wang legde ik aan zijn hoofd; zo
zaten we een lange poos zwijgend. Het gaf me geen schrik en geen
schuldgevoel; het maakte me oneindig rijk: te kunnen troosten. We
spraken er ook niet over; we wisten alleen dat het goed en heerlik was.
En ook nu was zijn houding tegenover mij van een eerbiedige tederheid waarvoor mijn ganse hart hem sprakeloos dankte. Mijn hand
koelde zijn voorhoofd; hij bleef onbeweeglik en zei: tIer straalt genezing uit van je aanraking, liefste ...." Bij dat laatste woord was er een
trilling in me, maar ook toen berouwde ik niet.

Ach - het ging alles zoals het gaan moest ....
We wisten beiden dat we elkaars leven niet vernietigen mochten;
we wilden zelfs geen onzuiverheid, geen schaamte en geen berouw
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daarin brengen. En we streefden daar zo oprecht naar, ook toen de
doorzichtige wand die ons scheidde gevallen was. Maar zonder dat we
het ooit uitspraken - het kan niet anders zijn - heeft in ons beiden
bij wijlen het verlangen geleefd dat de ander in een onbeheerst, roekeloos ogenblik de toen soms ondraaglikgeworden spanning zou breken ..
Een verlangen dat misschien meer zichzèlf wilde dan zijn verwezenliking, want Willy was wel de radeloos-verhongerde die uitkomst
zocht, maar niet de bruut die voor geen middel terugdeinsde, en ik
zelf vond in mijn aard, mijn opvoeding, mijn afkeer van het grove,
een tegenwicht dat zich niet spoedig zou laten verwrikken. Toch juist ons zelfbedwang, dat ons zelfs niet gedoogde te spréken van
andere mogelikheden dan die er toen voor ons bestonden, juist de
zware druk waarmee we elk gevoel omlaag hielden dat onze kracht tot
ontzegging belagen kon, juist die voortdurende controle op onze instinkten verhaastte het einde. Want de onophoudelike spanning versleet ons, de kunstmatige vergeesteliking putte ons uit; onze zinnen
waren als een onderdrukt volk dat bezwijken zou zo het niet in uiterste wanhoop zijn banden brak - om een misschien nog erger lot tegemoet te gaan.
Er kwam een dag die schoner was dan al de voorgaande dagen. Het
was omdat we onze gemeenschappelike gedachten zuiverder hadden
kunnen omlijnen, omdat we onze innerlike levens elkaar dichter genaderd voelden dan ooit, het was ook omdat het zonlicht die dag zo
teer en blank over de wolkloze hemel glansde, en er, al de uren die we
samen waren, boven ons een kleine vogel zong, aanhoudend, ontroerend ....
Ik lag achterover aan de heirand, gebed op mijn witte mantel die hij
zorgzaam voor mij had uitgespreid; hij zat naé1st me en zag in mijn
ogen terwijl ik sprak. Opeens luisterde hij niet meer; hij bleef me aanzien en zei: "kan jij dat - is jou dat mogelik, op den duur .... : te
weten dat een man je liefheeft en niet elke minuut de woorden van zijn
aanbidding te horen?" Zijn stem trilde van een gedempte opwinding;
voor het eerst hoorde ik zijn beheersing wegvallen voor die diepe,
trillende klank. "Liefste- waarom wil je niet dat ik tt je duizendmaal
zeg: dat ik je ogen aanbid, je lieve strenge ogen, dat ik je mond en je
kleine voeten en je smalle handen aanbid ....? Liefste - wat is je een
liefde zonder aanbidding?"
Er was een lichte duizel, een dronkenschap, in zijn stem, en ik
voelde die als een zalige schrik; ik wist dat deze roes een reaktie zou
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brengen die we berouwen moesten, maar ik dronk zijn woorden met
een bedwelmende vreugde. Ik weet dat mijn lippen openzwollen in
een lach van geluk, en 0 - toen hij, vooroverbuigend, zacht zijn
mond naar de mijne bracht, toen sloot ik de handen achter zijn hoofd
ineen, opdat hij niet te snel zou heengaan ...• Ja, dat een man me liefste
zou noemen, dat hij mijn ogen en mijn handen en mijn haren roemen
zou, dat zijn lippen de mijnen zouden raken - hoe had ik er naar gesmacht, hoe had ik er in pijn en afgunst om gekreund, wanneer ik
andere vrouwen zag die deze weelde kenden en de overdaad ervan
niet behoefden te verbergen zo als ik mijn schamel deeL •.!
Deze dag die ons snel naar het einde voerde - en we wisten het
zonder het te zeggen - was de schoonste die we gekend hebben. Met
bloemen was de afgrond overwoekerd.

***
Maar de tijd kwam dat we niet langer spelen konden of er geen afgrond wàs. Dat we elkaar angstig in de ogen zagen en zeiden: dit kan
zo niet voortgaan ....
We spraken lang en ernstig erover, we trachtten objektief en zakelik te zijn. Met een uiterste spanning van onze wil namen we ons voor
tot de oude toestand terug te keren, als vrienden met elkaar om te
gaan, gelijk vroeger .••. Er was nog niets verloren, niets gebroken; een
korte poos had de balans naald getrild, maar het evenwicht zou zich
herstellen.
Het werd een krankzinnige toestand. Het is me nu onbegrijpelik
dat we met zulk een diepe ernst het volstrekt onmogelike van elkaar
vergen en verwachten konden: twee mensen die elkaar eindeloos lief
hadden, die in brieven en gesprekken voor hun liefde de ontroerendste
en bewogenste woorden vonden - twee zulke mensen deden de heilige gelofte als vrienden met elkaar om te gaan. Even goed hadden we
het vuur kunnen vragen of het ons huis wilde bewaken opdat er geen
brand zou komen ....
Het werd een vallen en opstaan. Er waren perioden van uiterlike
rust, maar een stemming, een woord, een toevallige gevoelswisseling,
kon onze wil breken met een plotselinge, onvoorziene hevigheid.
Mijn arme jongen - het was voor jou zoveel erger dan voor mi;,
dat weet ik nu wel, al dacht ik toen dat ik de slechtst bedeelde was
omdat mijn liefde voor jou een aanvulling was van wat ;e ontbrak, een
late en onverwachte lentebloei in ;e al herfstig leven dat niets meer te
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hopen noch te vergen had, terwijl jou liefde mijn hele jeugd nam,
zonder er een enkele zekerheid voor te geven, en mijn toekomst, of je
bleef of ging, voor altijd versperde. Neen, voor jou was het 't ergste,
want jij miste wat ik nog niet kende, wat ik nooit gekend had en dus
niet betreuren kon •.•.
Ik weet dat er vrouwen zijn die heldhaftig ook over het laatste bezwaar heenstapten, die in mijn plaats zonder vragen of redeneren de
troost zouden gebracht hebben die hij behoefde. Hij verwachtte dat
zelfs niet van me, hij deed niets wat me in dat opzicht had kunnen
doen wankelen; hij wist dat ik mijn heldhaftigheid juist in de ontzegging zocht.
De mogelikheid dat hij voor mij zijn vrouwen kinderen zou verlaten, beschouwden we slechts theoreties. Er waren ogenblikken dat
hij, wanhopig, de onoverkomelike bezwaren ertegen trachtte weg te
praten; maar we wisten maar al te goed hoe onoverkomelik ze bleven.
Zijn geldelike omstandigheden lieten hem allerminst toe de zorg voor
twee huishoudens te dragen, maar al had ik armoe met hem willen
lijden - en ik meende, in die dagen, dat te kunnen - nooit zou ik
hem van zijn kinderen willen scheiden, en ik wist dat hij dat verlies
nooit zou hebben kunnen verduren. Als hij hen moest derven, zou hij
geen ogenblik van rust of geluk meer gekend hebben, en het leven
zou voor mij ondraaglik geweest zijn bij de gedachte aan het offer
waartoe ik hem dan gebracht had. Ik was vastbesloten dat nooit van
hem aan te nemen.
Dat we beiden sterk waren in onze wil om elkaar niet tot daden te
brengen die slechts rouwen wroeging tot nasleep konden hebben,
bracht ons tot het besluit van elkaar te gaan. We zagen onze hopeloze
toekomst, zagen dat het verlies minder erg zou zijn dan de marteling
van het onbevredigd bijeen-blijven. En we scheidden - na vijf jaren,
zonder ons zelfs de vertroosting te gunnen van, nu en dan, een enkele
brief. Van die laatste avond, ach -laat me er niet van spreken. Misschien was dat afscheid ook niet de grootste pijn. Die kwam eerst
toen we elkaar niet meer hadden. In al de lange, lege jaren die volgden,
toen we niets meer van elkaar hoorden, toen de een niet wist of de
ander nog leefde ....

***

Vijf jaren lang schreef ik elke avond in mijn dagboek. Schreef ik
hem brieven die hem nooit zouden bereiken. Nimmer heb ik hem zo
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innig, zo hartstochtelik geschreven, nimmer zo zonder terughouding
mijn gevoelens voor hem uitgestort. En altijd leefde diep in me de
hoop - die ik huiverde onder woorden te brengen - dat er iets gebeuren zou, dat er een oplossing zou komen, dat we toch, toch eenmaal van elkaar zouden zijn. Ik wachtte, wachtte - en vond daarin
de kracht om niet te bezwijken. Eens zou hij alles lezen; ik schreef het
voor hem••••
De tijd verging. Ik werd ouder. Driemaal werd me een huweliksaanzoek gedaan. Ach ja, natuurlik - ik zag er aantrekkelik uit, ik
bezat de gaven voor een gelukkig huwelik .... Bijna onontroerd wees
ik de mannen af die ik lijden mocht en voor wie ik achting voelde wat konden ze, tegenover hèm, voor me betekenen? En de weinige
ontroering die ik voelde, gold niet mezelf, maar hen: waren ze me dan
zo weinig waard? Neen immers; begaafde, hoogstaande mannen
waren ze, en er was medelijden in me om hun teleurstelling, om de
smartelike verwondering, om het bijna-verwijtende dat in hun ogen
was. Ik voelde me wreed, maar het ging toch alles langs me heen, als
in een droom; wat wilde hun liefde zeggen bij de grote, alles overstralende liefde die hij me toedroeg?
Dit was toen het ergste niet. Maar mijn zusters, mijn broers, de een
na de ander trouwde. Het huis werd leeg. En bij al die bruiloften was
ik, telkens weer, het jongste zusje waarvan men denkt dat zij nu ook
wel gauw aan de beurt zal komen •••• Het bruidsmeisje dat de aandacht trekt om haar lieve gezichtje en haar mooie japonnetje, en over
wie de gasten fluisteren. Maar ook de betekenis van dit fluisteren was
het bitterste niet. Het was: dat er kinderen kwamen, dat ik de tante,
de ongetrouwde tante, werd, van telkens weer een snoezig neefje of
nichtje .••• En ach, mijn arme lieve moeder, die toch eindelik begon te
zien dat ik onder dit alles mijn oude, gelij kmoedige vrolikheid niet
meer bezat! Ze tobde, vroeg soms - wat haar slechts een antwoord
bez;orgde dat tot tobben te meer aanleiding gaf - en begreep niet.
Alleen door me in te spinnen in een eigen denkleven, door me
samen te trekken op een vaag verwachten van het wonder dat zou
kunnen gebeuren, door me voor de te felle spanning een afleiding te
gunnen in het bijhouden van mijn dagboek - alleen daardoor hield
ik me staande. Ik weet nu - maar toen voelde ik het niet - dat ik me
opschroefde, dat er een groot deel kunstmatigs was in mijn onophoudelike kultus van de herinnering. Maar toen was daarin mijn behoud;
had ik het niet gekund, ik zou enkele jaren eerder gebroken zijn dan
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nu. Want nu weet ik dat de geest breekt door zich steeds op hetzelfde
te richten, evenals het lichaam verkwijnt aan te eenzijdig voedsel. Als
een gestadig vallende droppel de steen, zo vernielt ten slotte de starre,
altijd eendere gedachte het denkvermogen.

Het is laat in de nacht. Ik heb al het vorige geschreven zonder
daarop enige invloed te laten oefenen door mijn gevoelens van de
laatste week. Het is een terugzien op het verleden, waarin ik geen
plaats heb gegund aan wat mij bestormd heeft sinds ik aan zijn sterfbed werd geroepen.
Hij had mij door de verpleegster doen vragen te komen. Niemand
mocht het weten. Ik moest bij hem zijn op een ogenblik dat in het
ziekenhuis waar hij lag geen ander bezoek mogelik was.
De bekentenis lijkt afschuwelik - ik heb getracht mezelf te overtuigen dat ik dit niet kàn gedacht hebben - maar ik weet ontwijfelbaar zeker dat ik het hèb gedacht: toen het bericht kwam, vloog, tegelijk met de wanhopige, krankzinnige schrik dat hij, mijn liefste,
sterven ging, met een gevoel van verlossing de gedachte door mij
heen: "nu valt de last van mij af... :' Ik wil niet trachten deze gewaarwording te veroordelen of te verdedigen; ik weet alleen dat ik ze ondervonden heb, en dat heel moe, heel oud en gebroken moet zijn wie
zo voelen kan wanneer de liefste sterft ..••
o - het werd afschuweliker nog. Ik kwam in het ziekenhuis. Hij
her kende me niet meer. Geen ogenblik drong het tot hem door wie ik
was. Zijn handen zwierven over het dek, rusteloos; zijn mond prevelde. Een enkele maal opende hij de ogen, maar ze ~aren lichtloos,
omfloerst, en zagen me niet. Ik stond aan zijn bed, de zuster was naar
het venster gegaan, en ik trachtte me scherp te doordringen van de
gedachte die zo heerlik moest zijn: "hij heeft naar me gevraagd; hij
heeft om me geroepen toen hij nog denken kon; in het laatste ogenblik dat zijn geest nog helder was, is mijn naam op zijn lippen geweest .•.. " Maar ik kon er geen voldoening in vinden en geen vrede.
En misschien was dit de straf daarvoor: het gevoel van bevrijding
hield geen stand, kon niet als een schulddelging zijn voor wie te veel
geleden heeft. Ik kon niet meer denken, als in die korte sekonde: nu
neemt het leven me weer op, ik ben vrij, de druk is geweken, er is een
toekomst, er zijn mogelikheden; ik zag hem liggen, mager en oud, met
om kringde ogen in een vaal-geel gezicht, de onwaarschijnlike schim
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INLEIDING.

"Keir Hardie is dood. Het is letterlij k waar dat de oorlog hem
gedood heeft. De laatste maal dat ik hem zag was op de Londensche
Conferentie. Hij was veel veranderd sedert die historische zitting van
het Internationaal Socialistisch Bureau toen wij met J aurès, met
Haase, met Adler en vele anderen vereenigd waren in een laatste
poging om den oorlog te voor komen. Zes maanden waren voorbijgegaan - zes verschrikkelijke maanden, die de verwelking aanschouwd
hadden van onze dierbaarste verwachtingen en hoop, en waarin wij
met smart het Internationale Socialisme zich hadden zien splitsen om
te strijden in twee vijandelijke legers. De schaduw van den dood hing
toen reeds over hem."
Zoo schreef Emile van der Velde in eenige woorden gewijd aan de
nagedachtenis van den grooten Engelschen voorganger, Keir Hardie.
"De oorlog heeft hem gedood" - de uitdrukking is misschien wat
sterk, want Keir Hardie's gezondheid was reeds ernstig geschokt vóór
het uitbreken van den oorlog. Maar toch, er bleef hoop op herstel, op
een terugkeer van de oude levenskracht en zeker is dat hij na die onheil volle eerste Augustusdagen van 1914 gebukt ging onder een last,
dat hij z;ijn geest genepen voelde door een macht, die hem ten slotte
vernietigde. Dus mogen wij ook hem, evenals Jaurès en de millioenen,
die op het slagveld vielen, onder de slachtoffers rekenen van die
krachten, waarvan z;ijn geheele leven de bestrijding was.
In z;ijn dood vind ik de aanleiding, maar toch ook niet meer dan de
aanleiding voor dit opstel. Want, in aansluiting bij vorige studies, zoekend naar wat mijn grootste genegenheid wekt in den mensch van
aktie en welke kwaliteiten ik daarin het meest waardeer, richt z;ich
mijn gedachte in de eerste plaats op hen, die met hun leven dienden:
de publieke zaak.
Er is daarin het Behoud en de Vooruitgang, de Traditie en de Vernieuwing, beide tot op zekere hoogte noodzakelijk, de groote mach-
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van wat hij geweest was - en een plotseling, heftig verzet ziedde in
me op tegen de jaren die achter me lagen. Daar lag een oude, lichamelik verarmde man; in het ziekenhuis was hem een warrige, onverzorgde baard gegroeid die hem lelik en bijna onherkenbaar maakte, en 0
- ik kon alleen maar mijn nagels in mijn handpalmen vlijmen, en
denken, met mijn tanden opeen: "nu ga je van me weg, ik heb vergeefs gewacht; nu laat je me alleen, en mijn beste jaren zijn voorbij;
aJles, alles is vergeefs geweest, vergeefs •••• "
Zelfzuchtig, ongevoelig, wreed? Het kan zijn. Maar niemand heeft
zo lief gehad als ik. Niemand voor zijn liefde zo gretig en offerwillig
zijn jeugd gegeven. Ja, ik ben héel moe, en oud, en gebroken - want
ik betreur mijn offer. Ik vraag me af waartoe het gediend heeft. Wat
het mij heeft gegeven.
Onontroerd ben ik uit de ziekenkamer gegaan; in mijn verstijfde
hart was bijna een afkeer van die wezenloze, stervende man, die heenging en mijn meisjesjaren met zich nam, onherroepelik. Die me niets
liet dan bitterheid.
En vanmiddag, aan zijn graf, heb ik hem gehaát, heb ik zacht voor
me heen gezegd: Mje had de moed niet om alles voor me op te offeren,
je hebt me niet genoeg liefgehad ..... '

***
Ik heb ten einde geschreven.
Het is diep in de nacht. Ik ben alleen, en van mijn opeens vreemd
nutteloos dagboek, dat hij nooit lezen zal, zie ik op in de spiegel, en
zeg: "je bent moe, en oud, en gebroken, en je tijd is voorbij. Dat dank
je hèm •.•• "
Nu moet ik de rekening van mijn toekomst opmaken, koel, beheerst, zooals ik het me beloofde toen ik te schrijven begon.
Maar ik voel in mijn keel de snikken opkruipen waarmee ik straks
uitschreeuwen zal: ,,0 liefste, liefste - dat je terugkwam en van mij
·Nas •••!"

J.
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ten die de maatschappij in evenwicht houden, in welker wisselwerking
zij van moment tot moment haar nieuwe vormen zoekt. Er zijn de
verdedigers van. het Oude, er zijn de strijders voor het Nieuwe; er is
de verzadigde en de verlangende, de vasthoudende en de rebel, de
realist en de idealist. Dit zijn de groote tegenstellingen, die in hun
uiterste polen en vertegenwoordigers tal van andere omvatten en bij
de beschouwing van het politiek en geestelijk leven zich in een oneindig aantal schakeeringen aan ons voordoen, ook in den af zonderlijken mensch als tendenzen elkander bestrijdend.
De koeponknippende rentetrekker, die, uitgaand van het standpunt dat het leven van andere menschen hem niet aangaat, een waardeloos leven van leegheid en luiheid leidt, en de anarchist van de daad,
die met dynamiet en sluipmoord zijn woede aan de maatschappij van
heden koelt, zij staan in zeker opzicht aan de uiterste grenzen van ons
in gisting verkeerend maatschappelijk leven. Maar met deze uitersten
-de karikatuur van wat ik onder behoud en vooruitgang versta zal ik mij niet bezighouden; ik zoek in deze bladzijden meer naar de
edeler variëteiten, waarin wij die motieven van menschelij khandelen
belichaamd vinden en van wat in het samenstel hunner vermogens en
eigenschappen mijn bewondering of genegenheid wekt. Den kring
daarom nauwer trekkend ontdek ik aan de eene zijde den konservatieven staatsman en wetgever en aan de andere den socialistischen organisator en propagandist. En onder beide dezer, zoo ver van elkaar
staande, kategorieën, treffen wij mannen aan met buitengewone, met
voortreffelijke eigenschappen, mannen, die het waard zijn niet uitsluitend als maatschappelijk verschijnsel of uit historisch opzicht,
maar als groote persoonlijkheden nader te beschouwen. Wat ons dan,
wat dieper ingaand op hun levens en handelingen, al dadelijk treft, is
dat - meestal en misschien altijd - ook de konservatieve staatsman
zekere elementen van vooruitgang en de socialistische ag:tator zekere
elementen van behoud in zijn geestelij k wezen opgenomen heeft.
Waarom nu Keir Hardie als mensch een sterker indruk van ethische schoonheid op mij maakt dan b. v. Bismarck of Disraeli zal uit
het geheel van mijn opstel blijken, maar vooraf enkele woorden over
wat ik als het eigenaardige van den staatsman zie.
De staatsman is de groote realist, die moet weten te geven en te
nemen, de gezond-verstandige, niet te vasthoudend aan zijn beginselen en niet te verziend in zijn plannen, de man, die zijn geest weet aan
te passen, altijd opmeuw, bij de zich wijzigende omstandigheden,

92

EEN PIONIER VAN DEN NIEUWEN TIJD

menschen en dingen, koopman, in zooverre hij moet weten te berekenen, te negotieëren, aftedingen, altijd sterk het oog gericht houdend op
het werkelijke en het mogelijke, mensch van een verbeeldingsleven,
geheel beheerscht door zijn verstandelijk inzicht, een praktische, aktieve, een bovenal energieke, zelfbewuste geest. Een stuurman door
de woelige wateren van het heden en slechts zeer ten deele een schepper van toekomstig leven.
Realist moet hij zijn, het leven niet alleen zien, maar het ook nemen
zooals het is; zijn idealisme, voor zoover elk man van beteekenis altijd
min of meer het een en het ander is, mag zich, op straffe van ondergang, toch slechts weinig verheffen boven dat van de massa. Want
voor zoover de ernstige wil in hem leeft, zijn volk, ik durf niet zeggen
de menschheid, tot een hooger standpunt op te voeren, zal hij telkens
in botsing komen met het beperkt en baatzuchtig streven van de gevestigde, de behoudende belangen en machten, die elke verandering
schuwen. Hij zal moeten laveeren en marchandeeren en schoorvoetend voorwaarts gaan.
Dergelijke verhoudingen sluiten de meer idealistisch-gezinde naturen uit en zij maken ook voor den mensch die een sterk en zuiver
eigen wezen heeft, dat hij in zijn handelingen wenscht te belichamen,
een verblijf in het Parlement uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk.
Zoo althans was het grootendeels tot op dezen tijd.
Wij weten hoe veel groote en oorspronkelijke denkers: Carlyle en
Ruskin, Multatuli en Shaw over de staatslieden van hun tijd oordeelen.
Maar ook een meer gematigd, zich voorûchtiger uitdrukkend man
als de Engelsche geschiedschrijver Froude, heeft over het parlementair partijverband en de gevolgen daarvan voor het karakter een weinig gunstiger opinie.
"De argumenten, meent hij, zijn onoprecht. De vervalschingen van
den handel dringen door in het Parlement en worden vervalschingen
van de menschelijke spraak. Het is een prijs, dien wij voor politieke
vrijheid betalen, en een prijs, die jaarlijks schijnt te stijgen. Ten
rechte voelt men daarom dat het niet "fair" is zich te nauwkeurig de
woorden of gevoelens te herinneren, in vroeger debatten geuit. De
moderne politicus heeft zich dikwijls te verzetten tegen wat hij in zijn
hart nuttig gelooft te zijn, en te verdedigen wat hij niet goedkeuren
kan. Hij moet een houding van wanhopigen ernst aannemen, terwijl
hij praat over dingen, die geen seconde nader overweging waard zijn.
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leder weet dit en ieder heeft er zekere inschikkelijkheid voor. Van
den meest serieuzen staatsman van de eeuw zou men kunnen bewijzen dat hij onzeker als een weerhaan, beweeglijk als katoenvlokken
is, indien men elk woord in het Parlement of op de publieke meeting
door hem gesproken, tegen hem in 't gelid zou willen stellen als ern.
stig bedoeld:'
Aan dezen invloed van de tijdelijke omstandigheden op den plooibaren aard van den staatsman of althans op :z;ijn handelingen en woorden, aan het offer door die omstandigheden gevraagd van wat niet
:z;elden tot het meest innerlijke en karakteristieke van :z;ijn overtuigingen en wezen behoort, aan deze onderschikking, tot op zekere hoogte
deze onderdrukking en verkrachting van zijn persoonlijkheid, ontkomt de parlementaire leider misschien &lechts in die betrekkelijk
kleine partijen wier streven meer op de propaganda dan op direkte
resultaten gericht is.
De staatsman, zooals wij hem in de geschiedenis :z;ien, en daarop in
hoofdzaak sloegen de hier gegeven opmerkingen, dient den tijd en
in enger of ruimer zin, bewust of onbewust, zijn klasse. Disraeli, die
met Gladstone ten rechte de eer deelt tot de grootste Engelsche staatslieden van de vorige eeuw gerekend te worden en zeker een van de
meest interessante persoonlijkheden van die eeuw is, zag veel verder
dan de door hem voorgestelde wetten of de quintessens van zijne in
het Parlement uitgesproken redevoeringen kan doen schijnen. Hij is
grooter en vooral eerlij ker in zijn romans dan als leider der konservatieve
partij in het Lagerhuis. Wat hij als zoodanig voorgesteld of bewerkt
heeft, is al uiterst ontoereikend, als geneesmiddel of voedsel, voor de
maatschappelijke kwalen, die hij in zijn Coningsby, Sibyl, Lothair
met scherp waarnemingsvermogen beschreef. Wat heeft hij gedaan
om de ont~aglijke kloof tusschen die "Two Nations," rijk en arm, te
dempen, waarvan zijn doordringende blik de diepte had :z;ien gapen.
Hij was een buitengewoon man en in :z;ijn enorme wilskracht en bijtend vernuft, zijn scherpzinnigheid en levensgereedheid, niet zonder
grootheid, maar voor zoover :z;ijn streven van ernstigen, onzelfzuchtigen, niet louter eerzuchtigen en het eigen machtsverlangen dienenden
aard was, was er meer illusie en utopisme in dan in dat van den wildsten, meest onwetenschappelijken socialist. Want diens verwachtingen kunnen - misschien - in een verre toekomst - eens verwezenlijkt worden, maar wat Disraeli bedoelde, de regeneratie van het
maatschappelij k leven door middel van een klasse, die ten:z;ij als tegen
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houdende kracht alle beteekenis voor dat leven verloren heeft, is een
comble van misverstand. En geeft hij in het in zijn ouderdom geschreven werk Lothair dit eigenlijk niet toei'
Er zijn weinig zoo ster ke voorbeelden in de geschiedenis van wat de
kracht der persoonlijkheid vermag als dat door Benjamin Disraeli gegeven, en zijn invloed, voor een deel ook in goeden zin, is groot geweest, maar niets blijkt toch ook meer uit zijn loopbaan dan in welk
een sterke, overheerschende mate zoo'n persoonlijkheid in de mogelijkheid van belichaming zijner denkbeelden gebonden blijft aan de
omstandigheden.
Wij mogen de buitengewone, de in menig opzicht bewonderenswaardige eigenschappen van mannen als Disraeli of Bismarck niet
ontkennen, maar als wij den mensch Keir Hardie een grooter plaats in
onze harten toekennen, dan hebben wij andere gronden daarvoor dan
leerstellige vooringenomenheid of de banden van partijschap, dan is
dat. omdat wij in hem die deugden belichaamd zien, die Disraeli of
Bismarck, in hun positie, als vertegenwoordigers van hun klasse en
hun tijd, niet konden hebben, deugden die ten nauwste verband
houden met, die voorvoelen doen en oprijzen uit: de samenleving der
Toekomst.
Met deze deugden, met deze menschelijk-persoonlijke eigenschappen, hangt ook zijn plaats in het Parlement en zijn beteekenis als politiek en maatschappelijk leider in deze landen ten nauwste samen.
Want die beteekenis, hierop wil ik den nadruk leggen, bestaat niet in
de eerste plaats in wat hij leerde, maar in wat hij was, niet in vastheid
en bepaaldheid van stelsel, maar in vastheid en bepaaldheid van karakter, niet in een sterk-afgebakende doctrine, maar in een sterk-levend
groot-menschelij k verlangen.
JEUGD.

James Keir Hardie werd geboren te Legbrannock in Lanarkshire,
Schotland, op den I5den Augustus 1856, als oudste van een gezin van
zeven zonen en twee dochters. Zijn vader was een scheepstimmerman,
wegens slapte in het bedrijf omstreeks den tijd van Keir's geboorte
meermalen buiten werk, zoodat de moeder verplicht was de geringe
inkomsten te versterken door werk te zoeken op de omliggende
boerderijen.
Om zijn later standpunt te begrijpen: de vasthoudendheid en on-
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buigzaamheid in zijn handelen, zijn trots en ongenaakbaarheid tegenover den rijke, moeten wij ons een denkbeeld trachten te maken van
die eerste omgeving. Het was een éénkamerwoning: de vloer van klei,
de witgekalkte muren en de balken open onder het rieten dak, de
eenige deur uitkomend op den openbaren weg.
De moeder was de saamhoudende kracht, het centrum van het gezinsleven, en van haar had hij zijn meest kenmer kende eigenschappen.
Zij was een vrouw van een zeer geprononceerde individualiteit en
kracht van karakter. Niets kon haar ontmoedigen of vrees-aanjagen;
zij zou voor haar overtuiging alle machten van Tsaars en Torquemada's gebraveerd hebben.
Beide ouders behoorden tot de aanhangers van Bradlaugh wat hun
moeilijkheden niet geringer maakte. Niet zoozeer in hun verhouding
met hun buren, de mijnwerkers, als met de "werkgevende klasse.
Er zat in de familie een echt Schotsche volharding, pittigheid, koppigheid. Toen een van Keir's ooms op tienjarigen leeftijd in de mijn
een ongeval was overkomen, dat de ruggegraat had aangetast en hem
zonder behoorlijke behandeling waarschijnlijk levenslang tot een invalide zou maken, droeg Keir's grootmoeder den knaap gedurende
verscheiden maanden tweemaal per week naar een Glasgow hospitaal
over een afstand van elf mijlen heen en elf mijlen terug.
In Keir's derde jaar verhuisde de familie naar Glasgow en zijn
vader bleef aan land. Van nu af werd zijn moeder zijn onderwijzeres.
Een school heeft hij nimmer bezocht.
Zooals dat ook in zoo sterke mate ons treft in de verhouding tusschen die andere Schotsche vrouw uit de arbeidende klasse, de moeder
van Carlyle en haar later zoo beroemden zoon, een verhouding zoo
vast en zoo diep ondanks het verschil in geestelijke ontwikkeling,
bleef ook in dit geval de verhouding, waarin moeder en zoon tot
elkaar stonden steeds een zeldzaam gelukkige, eene van groote innigheid en vertrouwen. Tot zijn dood was er voor Keir Hardie één volmaakte vrouw in de wereld en dat was zijn moeder.
Die eerste omgeving drukte een diepen stempel op zijn gemoed. Hoe
vol warmte en liefde hij was, hoe vol hulpvaardigheid en beminnelij kheid in den omgang, hij had, zeggen enkele zijner intiemste bekenden,
toch iets zeer eenzaams over zich. Geboren in smart en getogen in
smart, hadden zijn kinderjaren een zwaarmoedigheid in zijn geest
achtergelaten, die hem nooit lang verliet.
Toen hij den vierjarigen leeftijd bereikt had werd het gezin uit zijn
tt
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woning gezet en stond op straat. De vader had een geschil met den
beheerder van de mijn gehad. Bij een samenkomst raadde deze de
moeder aan dat zij er bij haar man op aan zou dringen, dat hij zijn
verontschuldigingen zou maken. "Neen", zei de kordate vrouw, "dat
doe ik nooit."
Op zevenjarigen leeftijd zien wij den knaap als boodschapjongen
in een bakkerij, van den ochtend tot den avond, brood en andere produkten uit de werkplaats rondbrengend. Op een dag - zijn moeder
lag ziek te bed - kwam hij een kwartier te laat en werd, zonder uitbetaling van zijn laatste loon, ontslagen. Huilend liep de jongen, zich
schamend over het geval, den heelen dag over de straat, vóór hij zijn
ouders wilde bedroeven met de onwelkome tijding.
IN DE MIJNEN.

Kort daarop vestigde de familie zich in een mijnwerkersdistrikt en
nu op achtjarigen leeftijd, - bedenk wat het zeggen wil, lezer, daalde
het kereltje voor de eerste maal af in de donkere mijnschacht. Op achtjarigen leeftijd als het kinderhart naar vrijheid en ruimte hunkert,
naar bloemen en velden en lentelucht, naar de frischheid van den
ochtend en de warmte van den middag, naar beweging en ontwikkeling van alle deelen van lichaam en geest, naar de natuur
en al haar wondere bekoringen en heilzame invloeden, op dien
leeftijd vertoefde de knaap van vóór zessen 's morgens tot zes uur
's avonds in de met kolenstof bezwangerde en slechts door de mijnlamp schaars en onzeker verlichte atmosfeer daarbeneden. In de wintermaanden zag hij behalve op Zondagen het daglicht niet.
In het werk van den liberalen geschiedschrijver ]ustin Mc. Carthy
"The History of our Own Times" treft ons o. a. de volgende opmerking over den mijnarbeid in de eerste helft der eeuw:
"In eenige kolenmijnen werden de vrouwen in letterlijken zin gebruikt als lastbeesten. Waar de zoom te nauw was om het mogelijk te
maken rechtop te staan, moesten zij op handen en voeten vóór- en
achterwaarts kruipen, veertien tot zestien uren per etmaal, de met
kolen geladen wagens achter zich aan sleepend. De wagens werden
gewoonlij k bevestigd aan een ketting, die tusschen de beenen der ongelukkige vrouwen doorliep en gehecht was aan een gordel, om hun
naakte bovenlijven geslagen. Hun eenig kleedingstuk bestond dikwijls uit een oude broek, van zakkengoed gemaakt; en zij waren onbe-
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dekt van het middel naar boven - onbedekt, dat is - behalve met
het gruis en vuil, dat zich op hun lichaam verzamelde en vasthechtte.
De meest afschuwelijke ziekten deden zich voor onder deze hun geslacht verloochenende wezens: Dit laatste is bijna letterlijk waar, want
hun borsten waren dikwijls hard en plat als die van mannen en niet
weinigen hadden alle voortbrengend vermogen verloren. En gelukkig,
waar dit het geval was, voor vrouwen, die, als zij kinderen voortbrachten, voor niet meer dan één week de bovenlucht ingingen, om
dan weer tot hun werk terug te keeren. Het is wel overbodig te zeggen
dat de onzedelij kheid, die van dergelij ke toestanden het gevolg was, in
volkomen overeenstemming was met de andere kwalen, die er hun
ontstaan aan dankten. tt
Aan deze degradatie van de vrouwen het meisje had lord Ashley
het geluk een einde te maken door de wet van 1842, maar de uitbuiting van het kind van mannelijk geslacht ging in de zestiger en zeventiger jaren, waarin Keir Hardie'sbestaan als mijnwerker valt, nog onbelemmerd zijn gang.
Eerst was hij wat in Schotland een "trapper tt genoemd wordt. Hij
had den heelen dag in het donker van de mijn te zitten - een licht
was te duur - om op de deuren te passen als de wagentjes er doorgingen. Oudere jongens deden hem dan wel eens verhalen van spoken
in de mijn, en als ze dan heengegaan waren, gebeurde het dat hij beangst werd en huilde.
Spoedig werd hij bevorderd tot staljongen en uit die dagen dateert
een incident, te dikwijls voor komend in het leven van den mijnwerker - een explosie. Tusschen de zware beweging der kool-beladen
wagens drong op een dag het dof gerommel en de verstikkende atmosfeer door, die het gevaar aankondigden. Vluchtende voetstappen
volgden elkander in de duisternis met kreten van ontzetting en waarschuwing. Ook het kind, verschrikt en verward, vluchtte met de
ponie, die daar beneden zijn kameraad en speelgenoot was, en het instinkt van het beest leidde het naar een plaats van veiligheid, zijn stal.
Het appel bij de mijnopening toonde aan dat de jongen nog beneden was. Er boden zich onmiddellijk eenige vrijwilligers aan om op
zoek te gaan, en weldra vonden zij hem ongedeerd, in de stal van zijn
vriend.
Van staljongen zou hij later volbloed mijnwerker worden, en zoo
ging tot zijn drie-en-twintigste jaar Keir Hardie's jeugd voorbij.
Maar niet zonder dat de geest van den jongeling reeds gepoogd had
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zich te verheffen boven den last en de engheid der hem drukkende
omstandigheden. Naar het licht verlangde die geest, naar het Jicht
wilde hij zich opwerken - het licht van de zon en het licht, dat onstoffelijk is. In de diepte van de mijn leerde hij zich, in zijn vrije
oogenblikken, stenografie, waarvoor een met zijn mijnlamp berookt
stuk steen en een speld hem als schrijfmateriaal dienden. Met de
eerste stuivers, die hij overleggen kon, kocht hij zich tweede-hands
werken van Carlyle en John Stuart Milt. Uit CasseU's Popular Educator trachtte hij wat Fransch en Latijn op te doen.
PROPAGANDIST.

Er is eenig verschil in de wijze, waarop zij hun jeugd doorbrachten,
tusschen dezen arbeidersleider en een staatsman als Bismarck•
.,InGöttingen, waar deze laatste studeerde", zegt een levensbeschrijver, was hij spoedig bekend als een meester in het drinken en vechten;
hij wordt gezegd in twee en twintig duels opgetreden te zijn, waarin hij
slechts eens gewond werd. De drank door hem klassiek gemaakt, een
mengsel van bier en champagne, werd de meest gewilae drank."
Ik haal deze dingen niet aan, omdat ik den jongen Bismarck deze
jeugdzonden zoo zwaar wensch aan te rekenen - hij was hierin ongetwijfeld voor een groot deel het slachtoffer van de geestelijk-steriele
opvoeding, het valsch idealisme, de verdorven opvattingen van zedelij kheid en menschenwaarde van de bourgeoisjeugd zijner dagen maar opdat wij goed zullen inzien welk een kloof er al dadelijk lagik zie beiden hier als vertegenwoordigers van hun klasse - tusschen
den jongen Keir Hardie en den jongen Bismarck, en hoe verklaarbaar het is, dat bij twee mannelijke karakters, twee mannen, die zichzelf durfden zijn en alleen durfden staan, hun loopbaan, uitgaande
van die aandoeningen en herinneringen der jeugd, zich in twee tot op
den dood elkander bestrijdende richtingen zou bewegen, hoe verklaarbaar het is, dat de een met minachting zou neerzien op de klasse
waartoe de ander behoorde, dat de ander alle nauwer aanraking met
de klasse van den een, allen lof daarvan als een schande zou voelen:
de jonker en de mijnwerker.
De tijd zou spoedig komen, dat voor Hardie de strijd, die zijn leven
zou vullen, een aanvang zou nemen.
De betaling van den mijnwerker in die dagen was zeer gering, zijn
arbeidsuren buitensporig lang - twaalf, veertien per dag somtijds,
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ook voor de kinderen - De veiligheidsmaatregelen en andere omstandigheden, waaronder hij zijn werk verrichtte, lieten alles te wenschen.
De Ayrshire-mijnwerkers eischten verbetering, en de jonge Hardie
was van den beginne hun woordvoerder en leider. Maar de mijneigenaars, waren nog in bijna ongestoorde en onbeperkte macht. Al de
Hardie's, dat rebelsch geslacht, de vader, Keir en zijn twee jonger
broeders kwamen op "dezwartelijst", die het hun onmogelijk maakte
werk te krijgen in het mijndistrikt. Een tijd van groote ontbering
volgde, maar geen daad van de heerschende machten had voor den
jongen voorvechter, en ook voor hen, grooter gevolgen. Want nu hij
met het houweel zijn brood niet meer verdienen kon, zocht hij werk
met brein en woord en pen, en behalve als secretaris van de Ayrshire
Miners Association zien wij hem weldra optreden als redacteur van
een plaatselijk orgaan, de Cumnock News.
In het midden van een werkstaking huwde hij en den ochtend, volgende op de plechtigheid, had ik, zoo deelde hij later een interviewer
mee, om vier uur op te staan (ik geloof niet dat mijn vrouw het mij
ooit vergeven heeft) om de Ayrshire mannen toe te spreken. Lily
Wilson had de zorgen en ongemakken, de angsten en vreezen van een
agitator's leven met Hardie te deelen en zooals hij op zijn ouden dag
in eenige mooie woorden van hulde bij gelegenheid van- de meerderjarigheids-conferentie der Independent Labour Party verklaarde: zij
deed het zonder een woord van verwijt.
Eenige jaren na de laatstbedoelde Ayrshire staking ~ou hij met zijn
vriend Robert Smillie, nu Voorzitter van den algemeen en Mijnwerkersbond ook de Lanarkshire mijnwerkers organizeeren en zoo de
grondslagen helpen leggen voor die machtige vakvereeniging der
mijnwerkers, die met haar ruim zes honderd duizend leden een factor
van de grootste beteekenis is in het ekonomisch leven van dit land.
De geest van Hardie was te open en te rijk om geheel op te gaan in
den strijd om beter levensvoorwaarden voor zijn klasse. Ernstig en
eenigszins zwaarmoedig van aard als hij was, waren toch ook de lichter levensvreugden hem lief. Hij bespeelde de fluit en nam deel aan
muûekuitvoeringen, hij hield van den dans en menige socialistische
re unie werd door Keir Hardie geopend met een polka of wals, hij
kende de meeste verzen van Robert Burns van buiten en bij feestelijke gelegenheden liet hij zich dikwijls in een van zijn zeer geliefde,
oude Schotsche zangen hooren. Maar ernst was toch een meer
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kenmerkende karaktertrek en reeds vroeg trachtte hij met zichzelven
tot klaarheid te komen omtrent den godsdienst en de sociale kwesties,
reeds vroeg ook zien wij in al zijn handelingen het verlangen tot
uiting komen als een kracht ten goede invloed op zijn medemenschen
uit te oefenen. Wij zeiden reed~ dat zijn ouders vrijdenkers waren,
maar klaarblijkelijk was dit niet een louter nuchter en ontkennend
atheisme. In hun zoon Keir althans treft ons het sterk religieus sentiment. In die jonger jaren was Bunyan's Pilgrim's Progess tijdelijk zijn
lievelingsboek en na zich aangesloten te hebben bij de "Evangelical
Union" - een geloof dat, terwijl het de harde Calvinistische dogma's
der Orthodoxe kerkgenootschappen geheel verwierp, met warmte
vasthield aan de hoofdstrekking en de zedelij ke leerstellingen van het
Nieuwe Testament - gaf hij gedurende eenige jaren zijn vrijen tijd
en zijn toewijding aan de bevordering der doeleinden van dit genootschap. Tezelfder tijd was hij een ijverig werker voor matigheidsgenootschappen.
Een diep-religieuze natuur was en bleef hij, maar steeds meer werd
hij een hater van alle dogmatisch, vormelijk geloof.
Allengs zien wij de groote sociale kwestie, het vraagstuk van de verhouding tusschen kapitaal en arbeid, in een ruimer zin dan waarin het
zich als vakvereenigingsleider aan hem voordeed, meer vat op hem
krijgen.
Er was een sterke republikeinsche gezindheid in de mijndistrikten
van Schotland in die dagen en de geavanceerde radikale denkbeelden
vonden een vruchtbaren grond in den voor het nieuwe leven wijd-geopenden geest van Keir Hardie. Tegen den tijd dat hij vijf en twintig
jaar is, staat hij dan ook vooraan op liberale meetings, daarop resoluties bepleitend voor Zelfregeering in Ierland, de Mschaffing van het
Huis der Lords en dergelijke, en als kort daarop Henry George zijn
groote campagne houdt voor Landnationalisatie is hij onder de eersten die hem in zijn politieken kruitstocht volgen.
SOCIALIST.

"Hij behoorde toen", zegt een zijner oudste vrienden Bruce Glasier ,
"nog niet tot de groep van jonge mannen, die het eerst de Socialistische
banier in het Noorden ontrold hadden. Levend en werkend in het
eenigszins afgelegen dorp Cumnock, kwam hij eerst verscheiden jaren
later in aanraking met de eigenlij ke Socialistische propaganda. En
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ook zou hij ûch waarschijnlijk weinig aangetrokken gevoeld hebben
tot het Roode-Vlag Socialisme, zooals het in die dagen van onzen
eersten revolutionairen ijver door ons gepredikt werd. Een aggressief
ongeloof, opstandigheid, en wat Bernard Shaw beschreven heeft als
"militairisme, " was de schering van het weefsel , waarin wij onze
blijde boodschap van algemeene liefde en broederschap aan onzen
medemensch brachten. En ik verbeeld me dat Hardie in den beginne,
en misschien terecht, ons voor een stelletje jonge dollemannen hield.
Zijn eerste ervaring van ons broederlijk enthousiasme was er niet op
berekend hem gerust te stellen. Hij kwam om een leûng voor ons te
houden - het onderwerp is mij ontschoten, "armoede" of "de landkwestie" waarschijnlijk. Wij luisterden naar hem zooals een militaire
krijgsraad nu zou luisteren naar een pacifist. Zood ra hij ûjn rede beëindigd had sprongen een half dozijn van onze leden op om hem te
bombardeeren met onze theorieëIl, onze formules, onze alleenzaligmakende doctrines, met onze teksten van Adam Smith, John Stuart
Mill en Kar! Marx, met onze ekonomische uiteenzettingen van oude
en nieuwe geschiedenis.
Tot onze verwondering maakte Hardie ûch niet boos op ons, maar
stelde ûch tevreden eenige van de door ons te berde gebrachte punten
te behandelen op een rustige betoogende wijze. Maar wij voelden dat
wij hem in de war gebracht hadden en wenschten er ons geluk mee
een goed werk verricht te hebben voor de Sociale Revolutie!"
In werkelij kheid was Hardie toen reeds socialist in alles op den
naam na, maar. ûjn ervaring op het praktisch gebied van de Vakvereenigingen hield ûjn geestdrift in toom waar het abstrakte theorieën
van demokratie en revolutie gold.
En ofschoon hij een paar jaren later ûch bij de er kend-socialistische
partijgangers aansloot, bleef ûjn houding altijd eenig!)ûns skeptisch
tegenover de vast-afgebakende, logisch-omschreven leerstelling. Hij
vreesde den verlammenden, het enthousiasme en vrije initiatief doodenden invloed van het dogma.
"Hoe langer ik leef", sprak hij zich eens in later jaren uit, "hoe meer
ik den doctrinair wantrouw, in het socialisme zoowel als in den godsdienst."
Hechtte Keir Hardie te weinig waarde aan de wetenschappelijke
theorie, aan de ekonomische leerstellingen van het moderne socialisme?
"Het socialisme", heeft hij gezegd, "is niet een ekonomisch systeem.
Het is leven voor het stervende volk en slechts als wij dit kunnen be-
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~ielen met het verlangen naar dat hooger zedelijk ideaal, dat den kern
van het socialisme uitmaakt, naar de mate wij voor dit ideaal zijn
geestdrift en zijn moed kunnen wekken, mogen wij er een duurzamen
invloed en verbetering van wachten. Met ons praten over ekonomie
alleen kunnen wij de wereld niet vernieuwen."
Dergelijke uitingen zijn natuurlijk om tot den grond van zijn opv2.ttingen door te dringen, in verband met zijn geheele werkzaamheid
te beschouwen en in de vele brochures en redevoeringen van Hardie
zouden wij allicht andere kunnen vinden, die den indruk maken daar
recht tegen in te gaan. Voortgekomen uit de vakvereenigingsbeweging
en tot zijn dood daarmee in het nauwste verband levend, steeds er
naar strevend den band tusschen de vakvereenigingen en het socialisme nauwer aan te halen, was hij reeds daardoor gedwongen aan de
materiëele omstandigheden waarin het volk verkeerde een nauwgezette aandacht te geven en het ontsnapte zijn realistisch inzicht niet,
dat die materieëleomstandigheden een onweerstaanbaren,eenoverheerschenden invloed op de massa zijner medemenschen, op hun geest,
hun denkbeelden, hun overtuigingen uitoefende.
"Geen faktor is in zoo sterke mate verantwoordelijk voor die verzwakldng van karakter, die aan den wortel ligt waaruit het veel~ijdig
sociaal probleem voortkomt als werkeloosheid."
EKONOMIE EN KARAKTER.

Juist, verzwakking van karakter en werkeloosheid, in deze paar
woorden geeft hij heel duidelij k de wisselwer king aan van geest en
stof, van de geestelijke persoonlijkheid en zijn ekonomische omstandigheden, van den hedendaagschen maatschappij vorm en de menschelijke eenheden, welke die maatschappij saamstellen.
Het in~icht in de ekonomische verhoudingen, Keir Hardie weet het,
is zooal niet het bijkomstige, dan toch zeker niet het uitsluitende, het
is slechts één kant van de socialistische beweging. Aan den anderen
kant zien wij het probleem als een ontwikkeling van de menschelijke
ziel, die zich bewust moet worden van een hoogeren levensvorm, die
moet streven naar een hoogeren levensvorm, voor onze hoop zich in
wer kelij kheid kan omzetten dat de menschheid haar tegenwoordig
ekonomisch stelsel zal vervangen door een ander.
Hechtte hij niet te weinig waarde misschien aan het wetenschappelijk vorschen en denken?
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Erkende hij b. v. in voldoende mate wat de Fabian Society op
haar wijze voor de versterking en verruiming van het socialistisch
leven in deze landen gedaan heeft?
Een kenmerkende opmerking dienaangaande vond ik in een opstel
over Hardie van Katharine Bruce Glasier:
"Niemand kon hem er toe brengen behoorlijk dankbaar te zijn voor
Fabian-gunsten.
Drie en twintig jaar geleden vond hij een jong recruut ijverig studeerend in de Fabian brochure "Feiten voor Socialisten." Kom eens
mee met me naar een meeting van de werkeloozen in South West
Ham, zeide hij, dat zal je meer leeren dan honderd brochures.
En het leerde ten minste een half duizend menschen dat al wat we ooit
gedroomd hadden als de Wil van God op aarde weer een stem gevonden had in een van zijn zonen, zoo zeker als het dat eens deed in Jesaja.
De ellende dier droevige menigten van de negentiger jaren voor
zich hebbend - in Londen of Leeds, in Middlesborough of Glasgow
- werd Keir Hardie een ander mensch. Hij werd één met hun droefenissen, beladen met hun smarten.
"Het onrecht jullie aangedaan is het onrecht van de maatschappij
van dezen tijd. Geen politiek is waard door een eerlijk man aangeraakt te worden, die er niet naar streeft daarin recht te doen. Toon den
wil en de weg en het land zullen vanzelf gevonden worden. Armoede
voor willende werkers in het Engeland van dezen tijd met zijn geweldige hulpmiddelen, is een misdaad. Weg uit de Tory partij, weg uit de
Liberale partij! Sla de handen ineen, mannen, laat ons samen onze
eigen partij van den arbeid, on~e eigen politiek van den Arbeid opbouwen. Wees trouw aan jezelven, wees trouw aan elkander - dan is
er geen aardsche macht, die ons kan weerstaan. En God zal het niet
doen, want God is met ons."
Er was zelden meer wetenschap in zijn toespraken dan het hier
vermelde.
Maar luisterend in die menigte voelde ook de meest terneergeslagen
mensch, voelde ook de zwakste, meest gedrukte sterveling een strooming van hoop en kracht door zich heen gaan, zag ook de meest
trage verbeelding iets van dat beter leven, dat zou kunnen zijn. Verwarmd in de vlam van Keir Hardie's liefde en trots, liefde en trots
meer dan medelijden, voor hen die arbeidden en zwaar beladen waren,
kon ook de meest overtuigde aristocraat niet ontkomen aan een zeker
begrijpend meevoelen, een zekere sympathieke deelneming in dat
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glorievol vizioen van den Arbeid - zooals Robert Browning het
dagen zag voor het menschelijk geslacht:
- when full roused, each giant limb awake,
Each sinew strung, the great heart pulsing fast
He shall start up and stand on his own earth.
ft

THEORIE EN GEVOEL.

Zoo het een zwakheid van Keir Hardie was dat hij de kennis op
zich zelve en het logisch denken, dat tot die kennis leidt, te laag stelde,
die zwakheid wa~ niet anders dan de keerzijde van zijn deugd en zijn
kracht. Hij geloofde niet aan het plotseling geboren worden eener
nieuwe maatschappij. De groote, drijvende krachten, waarop de vooruitgang der menschheid berust, meende hij, zijn van intuitieven aard.
Het gevoel was voor hem het hoogste in den mensch en daarmee
saamhangend: het karakter, de zedelijke moed. Zoekend, naar wat de
kracht tot volhouden in hem schiep, wat hem bezielde in zijn strijd,
voelde hij zich meer beinvloed door zijn voorgeslacht, door den
Bijbel en The Pilgrim'sProgress, door Carlyle en Ruskin, door Robert
Burns en vooral door de menschheid om hem dan door eenige wetenschappelijke theorie.
En éénzijdig als deze opvatting moge zijn schijnt zij mij toch van
grooter diepte te getuigen dan die welke wij bij vele socialisten, die te
uitsluitend op ekonomische werkingen hun blikken gevestigd houden,
die van de rede alle heil verwachten en het menschelijk element, de
menschelijke natuur in den opbouw der nieuwe maatschappij verwaarloozen of geringschatten, dan wij bij de socialisten van meer verstandelijken hartstocht en mathematischen aanleg aantreffen. Zijn opvatting dringt dieper door tot het hart der dingen waarvan, althans wat
onze maatschappelijke verhoudingen betreft, het hart van den mensch
de centrale kracht is. De regeneratie van de maatschappij is van zeer
gecompliceerden aard en zal niet minder het werk van den dichter en
denker, den geestelijken opvoeder en schepper, dan van den voorganger op politiek of ekonomisch gebied zijn. Een ruimer, meer omvattende verbeelding, een meer begrijpende gemeens:hapszin is er voor
noodig en deze zijn het produkt niet van louter materiëele omstandigheden, maar van die omstandigheden in wisselwerking met gevoel en
verstand beide in hunne elkander steunende, elkander doordringenáe
ontwikkeling.
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Keir Hardie was een dichter van de praktijk, een dichter in handelingen.
Voor hem gold wat Shelley zeide: "De Poëzie en de Zelfzucht, waarvan
geld de zichtbare incarnatie is, zijn de God en Mammon van de wereld."
Hij kon daarom niet meegaan met hen, die het voorstellen alsof de
socialistische vernieuwing der maatschappij zich als van zelve op mechanische wijze voltrekken zal, alsof geen langdurige en aaneengesloten inspanning, alsof geen ontwikkeling en versterking van karakter
en wilskracht, alsof geen verruiming en veredeling van ons zedelijk
wezen voor die herschepping onzer samenleving noodig zou zijn.
En de geweldige katastrofe, waaronder wij momenteel gebukt gaan
en die geen einde schijnt te willen nemen vóór onze beschaving als
een gewond dier, in zijn bloed wentelend, daar neerligt, zij zal misschien menigeen overtuigen dat zijn inzicht veel waarheid bevatte.
Zeker niet alleen het juiste ekonomisch inzicht, zeker niet alleen een
meer verspreid en uitgebreid weten, maar menschen, maar mannen en
vrouwen van groote liefde en edelen zin zullen ons moeten redden uit
het moeras van den waanzin, waarin de losgelaten beestelijkheid ons
gestort heeft, zullen onze hooger geestelijke verlangens en bezittingen
moeten redden in de vele stormige en droevige dagen, die ook na den
oorlog, nog komen gaan. De tegenstellingen zullen zich op nog niet te
overziene wijze verscherpen. En wie weet, waarom zouden de antidemokratische, anti-socialistische tendenzen, door mannen als Gobineau, Nietzsche, Houston Stewart Chamberlain het sterkst naar
voren gebracht, het niet, althans tijdelijk, winnen kunnen? Waarom
zou niet een soort Romeinsche decadence kunnen volgen op de schitterende ontwikkeling onzer maatschappij in materiëel en technisch
opûcht en op de volkomen tekortschieting daartegenover van haren
zedelij ken uitgroei, haar zedelij k verantwoordelij ksheidgevoel. Een
décadence, waarin de autocratie van het geld, een geconsolideerd
kapitalisme, met de bijna onweerstaanbare macht, die zij in haar pers
bezit, door middel van haar militaire instellingen, met geweld haar
wil zou opleggen aan de (dan zeer zeker) slaven van den arbeid.
Zoo als zij het tij dens dezen oorlog reeds doet 1). Dat een dergelij ke ver') Noot 1920. Dit werk geschreven tijdens den roes der nationale verbroedering in 1916. De tegenstelling, die ik hier voorspelde heeft niet· op zich laten
wachten. Zij neemt met den dag scherper verhoudingen aan. En, Europe overziend,
doemt allentwege aan den horizon op: een militaire diktatuur of een proletarische
diktatuur.
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houding niet zonder een ontzettend~ worsteling of herhaalde worstelingen zou kunnen plaats grijpen, spreekt van zelf, maar is zij onmoge lij k? Duidelij ker dan ooit is gedurende deze laatste maanden gebleken hoe afhankelij k de massa van het volk, in haar meeningen en
ûenswijzen is, van een betrekkelijk kleine categorie. Zij doorziet nog
in de verste verte de krachten niet, die haar afhankelijkheid veroorzaken. En haar grootste gevaar ligt daarbij in haar zelve: in een gebrek
aan inzicht en voorstellingsvermogen dat in het nauwste verband staat
met slapheid van karakter, met lichtgeloovigheid, met wantrouwen,
met vatbaarheid voor bedrieglijke leuzen, met gemis aan persoonlijkheid en zelfvertrouwen, met ontstentenis van zedelijken moed.
Deze oorlog en zijn langdurige, noodlottige werking, de vreeselijke
rampen, die hij waarschijnlijk in zijn gevolgen nog met zich brengen
zal, heeft Keir Hardie niet kunnen voorzien, maar van het begin van
zijn optreden af heeft hij zeer sterk gevoeld dat de verlossing der arbeidende klasse haar eigen werk, in de eerste plaats de vrucht van
eigen inspanning en herziening moest zijn.
ApOSTEL EN MYSTICUS.

Nieuwe menschen te scheppen werd dus zijn doel: mannen en
vrouwen met zelfgevoel en zelfvertrouwen, zich bewust van hun ge estelij ke waarde en kracht, de handen ineenleggend voor het groote
doel: een menschheid gebouwd op de samenwerking en den wederzijdschen steun: een menschheid van gelijlten, omdat zij zich voelen
broeders en zusters.
En wat hem hierin dreef was niet minder wat ik genoemd heb zijn
religieus sentiment dan ekonomisch inzicht.
Hij was volkomen zeker van zichzelven in de uiteenzetting van zijn
denkbeelden en zijn verhouding tot de andere partijen en richtingen.
Maar deze zekerheid vond hij in zijn gemoed. Hij wantrouwde de logica, omdat hij wist dat de logica niet alles en niet het beste geven kan,
omdat geen logica waarde en kracht heeft als zij niet bezield is door
het gevoel. Hij vermijdde bij het uiting geven aan zijn socialistische
overtuigingen de vast en scherp-omlijnde bepalingen, omdat het
socialisme voor hem iets grooters vertegenwoordigde dan ûch binnen
de wanden van onze woorddoozen opsluiten liet.
En in zooverre is Keir Hardie niet louter politicus of ekonomisch
hervormer, maar de apostel van een nieuw geloof.
(Wordt vervolgd).
J. DE GRUYTER.

LITERATUUR.
CARRY VAN BRUGGEN, Prometheus. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het individualisme in de literatuur.
Rotterdam. Nijgh en van Ditmar. 1919.
Men kan in het algemeen zeggen, dat de letterkundige en wijsgeerige kritiek
van dezen tijd te fragmentarisch en daarom ontoereikend is. Weliswaar bezitten
wij tallooze monographieën over denkers en schrijvers, studies over cultuurproblemen van allerlei aard, essays over de meest uiteenloopende levensvragen, maar
al deze onderzoekingen en verhandelingen zijn te gedetailleerd en te gespecialiseerd. Zij geven tallooze belangwekkende bijzonderheden, maar openen slechts
zelden vergezichten en peilen meestal geen groote diepten; zij beperken zich tot
het beschouwen van enkele geisoleerde persoonlijkheden, stroomingen en verschijnselen. Op deze wijze scheen het langzamerhand, zoowe1 voor den geleerde
als voor den belangstellenden leek, onmogelijk in de overstelpende massa van
speciale onderzoekingen de waarlijk essentieële problemen en de groote lijnen in
de geschiedenis des geestes te onderkennen; alle synthese scheen te falen en bijna
niemand waagde het nog naar de eenheid in alle verscheidenheid te zoeken. Zoo
is het te verklaren, dat wij heden ten dage bijna geen samenvattende, monumentale werken op het gebied der letterkunde of wijsbegeerte bezitten en het is ongetwijfeld niet de geringste verdienste van het bovengenoemde werk van Carry van
Bruggen, dat zij weer heeft getracht, vóór alles de groote lijnen te zien en naar de
synthese te zoeken, zonder zich door het verwijt te laten weerhouden, "oppervlakkig," "onvolledig," dus "onwetenschappelijk" te zijn. Al moge het werk van
Carry van Bruggen volstrekt niet aan de eischen der exacte wetenschappelijkheid
voldoen, wijl het noch "volledig," noch "gedocumenteerd" is, het is er niet
minder om. De schrijfster heeft in haar boek een der meest essentieële levensproblemen tot veld van onderzoek gekozen: n.l. het probleem van de beteekenis
der persoonlijkheid in het proces der zelfontplooiing en -verwezenlijking van het
Absolute, dat zich uit in het conflict tusschen Collectiviteit en Individu, tusschen
Macht en Recht; een conflict dat gesymboliseerd wordt in den eeuwigen strijd
tusschen Prometheus en Jupiter. De schrijfster heeft nagegaan, hoe de Eenheid,
zichzelf verliezend, en verstarrend in het conservatisme, dat zich in velerlei instincten als dogmatisme, uniformiteitsgevoel, autoriteitsaanbidding doet kennen,
die verloren Eenheid weer wil terugvinden in de Persoonlijlheid als twijfel, negatie, opstandigheid, kortom in het revolutionaire sentiment. De zelfontvlieding
van het Absolute in de collectiviteit vindt zijn projectie in de Jupiteraanbidding
en verheerlijking. Het conflict tusschen autoriteit en kritiek tusschen de aanvaarding der onomstootelijke waarheid en de twijfel aan deze waarheid vindt zijn
projectie in het Prometheussymbool. De schrijfster heeft nu nagegaan, hoe dit
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eeuwige conflict tusschen Jupiter en Prometheus zich openbaart in de geestelijke
geschiedenis van Europa vanaf de Middeleeuwen tot dezen tijd. Met haar scherp,
kritisch-ontledend vernuft, met haar synthetisch-opbouwenden geest en schier
verbijsterende kennis, die zich haast nimmer tevreden stelt met surrogaten, maar
bijna steeds tot de oorspronkelijke bronnen doordringt, heeft Carry van Bruggen
een in alle opzichten bewonderenswaardig, ja grootsch werk geschreven, dat naar
ik meen in de geschiedenis der letterkunde zijn gelijke niet heeft. Nimmer is er
tot nog toe een soortgelijk onderzoek op zulk een breede basis opgezet en op
zulke oorspronkelijke wijze uitgevoerd. Het is hier natuurlijk ondoenlijk een
overzicht van den overweldigenden rijkdom van dit boek te geven. Populair in
den goeden zin van het woord, heeft de schrijfster getracht zich te onthouden van
alle overtollige geleerdheidsvertoon. Haar betoogtrant is helder, haar schrijfwijze
boeiend, ja soms meesleepend, hoewel de schrijfster vaak te veel uitwijdt en in
herhalingen vervalt. Zij staat met haar soepelen geest en haar scherp onderscheidingsvermogen schijnbaar nuchter en onbewogen tegenover haar onderwerp; het
lijkt, of zij een pleidooi voor Prometheus zonder hartstochtelijke overtuiging en
met weifelende terughouding geeft, of zij, alle ficties en dogma's doorschouwend,
alle dwalingen der menschheid beseffend, met suprême gelatenheid de tragicomedie van het menschelijk denken en streven ontleedt en beschrijft. Maar wie
dieper schouwt bemerkt allengs, dat deze sceptische terughouding en deze hooghartige koelheid slechts schijn zijn en dat deze vrouw slechts het masker van een
wijsgeer draagt, die alles in zuiverheid der rede als betrekkelijk begrijpt en in gelatenheid aanvaardt. Het blijkt dat C. v. B. een hartstochtelijk mensch met een
brandend hart is. Een mensch, die ten slotte geen baat heeft kunnen vinden in
de passielooze bespiegelingen van het zuivere denken, die de betrekkelijke waarheid aller stelsels en theorieën beseffend, toch elders rust en vrede zoekt:
"Daarin ligt de wijsheid en daaruit komt de rust - uit het overwinnen van
eIken waan, het prijsgeven van alle Geloof en Hoop het afzien van eenig resultaat
dan de eeuwige verwezenlijking van het Eeuwige Woord, de eeuwige Daad der
zelfbestendiging in zelfontplooiing van het Absolute."
Wij moeten de schrijfster dankbaar zijn voor den ontzaglijken arbeid, dien zij
heeft verricht en voor de schatten aan wijsheid die zij ons heeft geopenbaard. Het
verschijnen van dit boek is een gebeurtenis in de Nederlandsche literatuur. Het
is het onverschrokken werk van een socratischen geest en grooter lofspraak is ondenkbaar.
HERMAN WOLF.
WILLEM DE MERODE, De Overgave, Uitgeversmaatschappij E. J. Bosch Jbzn. te Baarn, 1919'
Behalve het ethische element, dat een vers kán bevatten, moet het voldoen aan
de eischen van plastiek en muzikaliteit.
Ethische verzen, ik bedoel waarachtige gedichten, zijn in dit bundeltje niet te
vinden.
Rest ons een lyrische, individueele uiting, die, wil ze ons ontroeren, oorspronkelijk en zuiver van beeld en klank zij.
Reeds bij de bespreking van "Gestalten en stemmingen" des Heeren de Mérode (Groot Nederland 1916), wees ik op de z. g. voorbeelden van de Mérode:
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Gossaert, Boutens. Oorspronkelijk is hij dus allerminst begonnen. Evenmin
verraadt deze tweede bundel originaliteit.
Met P. N. van Eyck en P. Otten, vroeger heeft W illem de Mérode de kenmerkende fout der epigonen: van goed in overdrijving te vallen. Zelfs uit het gehee1e
vers genomen, zal een goed beeld voldoen. Volledigheidshalve citeer ik hier een
geheel begin:
De oude naaister.
Zij, die de nauwe kronkelstraat bewonen,
Zien dag aan dag haar oud gezicht voor 't raam.
Een lachje komt haar grauw gelaat verschoonen,
Roept men een hartelijken groet, haar naam.
Haar naam! 0 hoeveel oude en jonge monden
Hebben hem lief of achteloos gezegd,
Aan hem gedacht, of, heugenis van zonden,
Ter vliering des vergetens weggelegd."
Over den bouw van de eerste strophe met dien verrukkelijken stoplap "een
hartelijken groet" behoeven wij niet te schrijven, knarsend gaat woord naast woord
aan ons voorbij. Maar"verschoonen" is van schoon goed voorzien of verontschuldigen. Gebruikt men dit woord voor verfraaien, dan wekt het echter bij den Hollandschen lezer toch eerst, de sensatie van de gewone beteekenis. Het is daarom
dichterlijk onjuist dit woord "verschoonen" ook als synoniem van "verfraaien"
in te voeren.
Willen we de gehee1e tweede strophe niet als uitgewerkte stoplap verwerpen
(lief of achteloos .... is toch stellig zoo iets!) dan blijft ze toch lichtelijk ridicuul
door dat scherp-gedachte, werkelijkheidsbeeld: "Ter vliering des vergetens wegge1egd."Vergeten is nu eenmaal niet te vergelijken met een huis, zolder of vliering.
Dit is een kwestie van zuiver gevoel bij een dichter: de werkelijke dichter zoekt
zulke verre beelden niet, de zwakke epigoon beschouwt als gelukkige fonds, wat
dichter, criticus en lezer niet aanvaarden kunnen.
De Mérode heeft er meer last van op onze lachspieren te werken. Hij knipte
eens het grandiooze gedicht "De verloren zoon" van Geerten Gossaert geestelijk
in tweeën en schreef twee bij elkaar behoorendeverzen: "Devader," "Dezoon."
Hoewel het niet in de bedoeling lag de vader als kindsch voor te stellen, wekt de
Mérode toch dien indruk.
Men luistere naar de waarachtige, diepgaande uiting van dien vader:
"Wij bleven toch niet bij elkander.
Dat hij gegaan is, smart mij niet.
De tijd komt toch, dat de een den ander
Verlaat, en niet meer ziet."
Als iemand dit als aanhef van een gedicht aanvaardt (P. Keuning stelt deze
"Verloren Zoon" hoog boven het individuee1e gedicht van Geerten Gossaert!),
dan kan ik mij begrijpen, dat het lezende publiek niets meer van verzen wil
weten.
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De klankwaarde van deze gekunstelde verzen behoef ik wel niet nader te beschouwen, de hier aangehaalde strophen zullen den lezer wel terughouden van
verder-nutteloos-ondenoek.
Sinds Geerten Gossaert kunst en christendom onvereenigbaar acht (na de uitgave der "Experimenten" en de beruchte verklaring), tracht men van christelijke
zijde te redden wat te redden is.
"In 't land der blinden is éénoog koning," maar koning de Mérode moet het
ons niet kwalijk nemen wanneer wij hem niet erkennen, noch als dichter, noch
als christelijk dichter! Alle reclame ten spijt.
Wat ik nog wil zeggen: iemand die handelt in tabak onderzoekt geen vijgebIaden, waarom wordt ten onzent alles wat zoo iets als rijm en maat bezit als serieuze
verzenbundel besproken? Wanneer iemand ons een Kamerverslag geeft en vraagt
hoe vindt gij dezen roman, dan schrijven we toch geenuitvoerig artikel om aan te
toonen, dat het verslag geen roman-verdiensten bezit!
Waarmede ik maar zeggen wil, dat enkel de goede bundels besproken moeten
worden (zij zijn zoo talrijk niet!) en dat al wat verder verschijnt beter ter zijde gelegd kan worden. Wat èn het publiek èn de critici ten goede komt.
JAN J. ZELDENTHUIS

Litteratuur en Leven door P. KEuNINGj Uitgeversmaatschappij E. J, Bosch Jbzn. te Baarn,
1919.

"Moge nu maar mee door onzen arbeid de christelijke kunst, die we zoo liefhebben, het eigendom worden van ons christelijk volksdeel."
P. Keuning beklaagt zich, dat het christelijk volksdeel geen "christelijk" geestelijk voedsel krijgt: zij lezen Querido, Couperus en God weet welk profaan "onchristelijk" schrijver nog meer, omdat de boeken, welke door hun partijpers
"warm aanbevolen" worden prullen zijn.
Helaas, de christelijke auteurs, die wel wat beteekenen, kent het christelijke
publiek niet. Wij Hollandsche critici zijn altijd zoo eerlijk geweest om dichters
als Geerten Gossaert, J. Jac. Thomson, Jacqueline E. van der Waals en Laurens
van der Waals en proza-schrijvers als G. F. Haspels welkom te heeten. Waar een
menschelijke stem iets menschelijks tot ons brengt, dat ons ontroert, daar wijzen
wij met vreugde op den maker.
P. Keuning ontneemt ons de illuzie, dat menschelijkheid boven partijgeest
gaat. Hij tracht"christelijke kunst" tot het "christelijkevolksdeel" te brengen: als
eigendom! Zoo zou Vondel eerst voor de Calvinisten zijn, later voor de RoomschKatholieken! Gelukkig zijn wij wijzer!
Wel wonderlijk beperkt klinkt in dit boek van een beperkt deel, dit: (Over de
kwestie of een "onzedelijk" geval uitgewerkt mag worden) "Een christenkunstena.:r kan zulk een boek niet schrijven. Als kunstenaar zou hij moeten indringen,
diep in een leven van onreinheid, als christen kan hij dit niet en wil hij dit niet.
Ziet Karel Wasch, Ina Boudier Bakker, Carry van Bruggen e. a. naar den Heer
P. Keuning, herinnert u, dat wij in een godvruchtig, min of meer calvinistisch
land wonen en denkt aan het christendeel, dat u niet meer leest, u verafschuwen
moet en betert u!
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Geen ontleding meer dan van zeer zoete, binnenkamersche gebeurtelijkheidjes. En wacht u voor een vriend, een minnaar of wereldsche vermaken.
Onze tijd staat niet in het teeken van veilig getrokken grensjes. Wij gaan op dit
geestelijk beperkte boek voor beperkte geesten niet verder in.
P. Keuning schrijve verder voor zijn Revolutievreezende vaderlanders!
JAN J. ZELDENTHUIS

Sint-Veit en
Wereldbibliotheek

AART VAN DER LEEUW.

andere vertellingen.
Amsterdam 1919.

Te zamen tien grootere en kleinere vertellingen in een zeer verzorgd, zeer
zuiver, zangerig gerythmeerd proza, dat wel eens was te opzettelijk en te eentonig rythmisch aandoet. Veel natuurgevoel, eenigszins naar Duitschen trant
vaak verbonden aan bekende verschijningen van het romantische landschap:
een woud, een bergvliet, een kloof, een slot, een oud stadje. Er is over 't geheel soms iets Duitsch ook in het gevoel dezer v~rhalen, welker diepe zin
ideaal tegenover werkelijkheid, idealisme tegenover practische nuchterheid,
aardsche tegenover hemelsche liefde stelt. Ook wel een enkelen keer het dichterlijk droombestaan tegen het gezonde dadenleven. En telkens blijkt dan des
schrijvers voorliefde voor het meer vergeestelijkte, het ietwat mystisch geloovige, het zelf opofferend christelijke, al meent hij het heidensch verfijnd
zinneleven. het volle aardemooi en aardegeluk ook naar waarde te kunnen
schatten. Het is echter de vraag of hij den Dionysischen hartstocht, waarvan hij
schrijft, wel ganschelijk omvatten kan met zijn gevoel en over 't geheel maakt
het den indruk of zijn vele tochten door dat land der zinnen hem wel ooit
verder dan de grens hebben gebracht, daar juist waar de "Begleiterscheinungen" huizen: de schaamte, de verzadiging, de afkeer, de wrok, de eentonigheid.
Het classiek heidensch zingenot zal in hem niet enkel geen voorstander, maar
ook geen navoeler en begrijper vinden. Daarvoor is ten slotte zijn vroomheid
te diep, zijn godsverlangen te sterk. Zelfs zijn weelderige natuurbeschrijvingen geven in hun wezen toch niet enkel zinsbekoring weer, als in Gorters
Mei, doch hebben meest betrekking op iets geestelijks, als symbolen, en zijn
niet om hun zelfswil neergeschreven, gelijk de natuurdichters (immers ook
realisten) doen. Verklaart dit niet de zwoelte, de atmosfeer van broeiïng en
drang in deze verhalen, die als gezwollen schijnen van heimwee naar een andere
betere wereld, waarvan de onze enkel den zwakken afglans toont I( Een dwepend romantische geest lijkt hier zich te uiten, die aan het modernisme in zijn
denken en aan het realisme in zijn beeldend scheppen niet ontkomen is en nu
dit eenigszins verwarrend gevoel wekt van oud en Rieuw in eenen, een nieuweren romanticus, een romantische werkelijkheidsziener. Maar alles te zamen
een zeer belangrijke verschijning.
F. C.
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GEORGES EEKHOUD, Kees Doorik ol Een Bloedige H allvasten,omgewer kt uit het Fransch door
AUG.PEETERs,Wereldbibliotheek,A'dam.1919·
Zola en De Maupassant hebben aldus den Franschen boer gezien en beschreven, Camille Lemonnier deed het den Fransch-Be1gischen,Streuvels den WestVlaamschen.... En Eekhoud geeft nog eens den VlaaIDSchen, doch meer naar
Brabant toe, waarop August Peeters, van oordeel dat deze VlaaIDSche inboorling
meer recht heeft op een Vlaamsch kleed dan op een Fransch, de zaak opnieuw
ter hand neemt en een Vlaamsch realistische boerenstudie voor den dag brengt.
Zoo tenminste heb ik den gang van zaken begrepen, en met het bovenstaande is
het geval ook ongeveer gekarakteriseerd. Het is het bloot of direkt realistische
boerenverhaal, als reeds zoove1e auteurs (Buysse o.a.) het leverden. Het is het
verhaal van sterk zinneleven, haast enkel dierlijk leven op impulsen en instinkten, gelijk het indertijd vierkant tegenover de nog achttiende-eeuwsche landelijke idylle kwam te staan. Iets nieuws geeft deze methode thans niet meer.
Een verliefd zich invoelen in het zware, vette boerenleven dier VlaaIDSchen
gouwen, een verlekkerd zich uitstrekken, zich omwoelen in de bijzonderheden
van dat zinne-en ook wel zinnelijk- schoon, in een uiterst zorgvuldige verwoording... dat zijn de elementen dezer beschouwingswijze, waarbij onvermijdelijk op den achtergrond zeker droefgeestig pessimisme zich vertoont,
ten bewijze dat hier vooral het analytisch wereldzien aan het werk is, in een
echten Vlaamschen geest.
F. C.

GEDICHTEN.

ROKOKO.
Waar 't park zich opent, en de witte hoeve,
voor 't spel gebouwd, in 't meer weerspiegeld staat,
blijven de gasten drentelend vertoeven
de paden langs, met lachen en gepraat.
Zij spelen 't spel van herderin en herder,
tot maskerade en minnespel vermooid,
in paren dwalend langs de lanen verder,
met den bestrikten herderstaf getooid.
Waar het bosch eindigt, staan hun silhouetten
geestig gerand tegen des hemels glans.
Dan wenden naar de hoeve zij den tred en
keeren terug weer tot muziek en dans.

***
't Haar hoog gekapt, gekleurd de roze wangen,
de leest geklemd in 't keurs, gesloten strak,
wijl onder rokkenplooien, wijd gehangen,
schuilt en verschijnt een voet, hoog op den hak,
dansen de dames met de zwier'ge heer en
ernstig een caprieusen menuet.
De spanbroek naast de wijd geplooide kleeren
zet een coquet contrast bij eIken tred.
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Als kamermeisje in 't zwart en wit, met kapje
en kort gerokt, bedient de gastvrouw elk,
op 't glad parket loopend haar rappe stapje:in 't rose Sèvres schuimt de room'ge melk.

Wanneer de zon ver daalt over de weiden
en de avond kleurt het park in blauwen goud,
gaat het gezelschap wand'lend zich verspreiden
over het grasveld, tusschen 't hooge hout.

Als dan in schemer vormen àl verwazen,
verrilt soms zacht de naklank van een lach.
Narcis alleen, glimlachend, noemt hen dwazen,
neuriet een melodie, en fluistert ach .•.
Zacht waait het ruischend door de hooge hoomen
en tot den einder is de hemel blauw.
De wereld schijnt hier vredig voort te droomen,
of 's levens zomer altijd duren zou.
M. H.

WERKMAN.

ISKANDER
DE ROMAN VAN ALEXANDER DEN GROOTS

xxx
Dikwijls, in deze jaren, vroeg de jonge Stateira, het Koninginnetje
van Azië, aan de wijzen en geleerden te Suza voor haar na te sporen in de
annalen des rij ks en die der andere, oudere rij ken - Assyrië, Egypteof het meer was voor gekomen, dat de Koning zoo lange afwezig
bleef.
En steeds was het antwoord het zelfde: nooit en nergens was de
Koning zoo lang afwezig gebleven.
Hoe lang, 0 hoe lang was het reeds? De jaren hadden de jaren gevolgd.
Zoo als de dagen waren gevloeid, niet anders dan de wateren van den
Choaspes, in golf na golf, vervloeiende in eentonigheid, zoo waren de
maanden vervloeid, zoo waren ook de jaren vervloeid.... Altijd,
meldden de wijzen, waren de Koningen -leerde de Historie - met
hunne machtige legers door hunne rijken getrokken om hun gezag te
bevestigen van Noorden tot Zuiden, van Oosten tot Westen, maar
nooit was zoo lang de Koning weg gebleven •••• Waar bleef hij, waar
bleef hij? zoo smachtte, vragende in zich, Stateira en om Hefastion smachtte Drypetis, haar zusje, na en nu waren het jaren lang die
zelfde eentonige dagen en dingen geweest in de goud geglazuurde
zalen van Suza: de oorlog met Hellas gedaan maar de Koning - en
hij heette Alexandros - toch strijdende in de verre, Indische rijken;
de zoete, wachtende, jaren wachtende vrouwkens zittende de eindelooze
uren in statie ter zijde van Sisygambis, starende naar dans- en
mimusspel.... dan de kleine kuiperijen tusschen hoftrawanten,
eunuchen, dienvrouwen.... tot, na ceremonieel genuttigd maal,
zij ter ruste wederom werden geleid •••• om den volgenden dag, in
smachting, in wachting, weder te schakelen aan den vorige ••• Maar
'snachts troostten, poogden te troosten elkander de zoete, smachtende
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vrouwkens en beklaagden zij elkander, weenende alle de tranen harer
donker droevige oogen, dat zij niet hadden gebaard en vruchteloos
gebleven waren de liefde-uren, de korte, die zij met hare mannen, nu
al zoo vele jaren geleden, hadden gedeeld. En Ochos verscheen dan
soms uit het knapen kamp en hij groeide en was een sierlijke, slanke
jonge, Perzische prins; met tal van Perzische knapen zijns leeftijds,
dertigduizend van hen, werd hij opgevoed in ridderlijke wapenoefeningen en hij was zeer bedreven met pijl en boog, werpspies en
zwaard en te paard zat hij zoo trotsch maar steeds wist hij niet of hij
Iskander, den verren Koning, die hem zijn erfdeel had ontnomen,
haatte of toch lief had.
Geregeld kwamen de boodschappers met brieven van den Koning
en Hefaistion. En zij waren, de jaren door, de steeds blijde begroete
brengers der belangvolle berichten, die alleen de eentonigheid verbraken. Door hen vernamen de Vrouwen, dat de Koning ziekwas
geweest en weêr genezen maar dat een samenzwering ontdekt was
tegen zijn hoog gezag, tusschen zijn jonge, Macedonische edelknapen,
die beurtelings des nachts de wacht hielden bij en in zijn tent. De
Koning was zeer verdrietig om deze zaak maar erbarmingsvol
geweest tot het uiterste; het waren kinderen geweest, die nog met
zweepen afgeranseld moesten worden omdat zij zoo stout waren,
schreef de Koning. Maar wie de hand had gehad in dit hem smartelijk
aandoend verraad van nog knapen en bijna kinderen, was Kallisthenes, de wijsgeer en hem had hij in foltering moeten doen sterven.
Uit Hefaistions brief echter over het zelfde droeve onderwerp, las
Sisygambis, dat de Koning zich wel onbemind had gemaakt bij de Hellenen om deze daad, omdat zij Kallisthenes allerhoogste achting
steeds haddep toegedragen als wijs en eerlijk en streng en Sisygambis
begreep zeer goed, dat Alexandros zich door eigen haat had laten
verleiden, vooral omdat het niet zeker was, dat Kallisthenes de hand
had gehad in deze samenzwering en de Koning niet eens zijn verdediging had willen hooren. Tot zij nader nadacht en fronsende om wat
Hefaistion schreef, besloot, dat Alexandros zeker gelijk had gehad
en zich niet alleen door enkel haat had kunnen laten leiden. En welk
een erbarmen had hij den jeugdigen samenzweerders betoond door hen
te vergeven en ook alle hunne bloedverwanten - vaders, broeders,
neven - verspreid in het leger, want het was de Macedonische wet,
dat bloedverwanten van schuldigen mede werden gestraft: Alexandros had zoo onbillijke overlevering niet wenschen na te volgen.
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Nu was de Koning in Indië! Het was als een sproke, een tooververhaal: om ver Indië hing voor der Vrouwen verbeeldingen nog steeds
die goudige mist van onwerkelijkheid en legende. Want Europa was
voor hare overbeschaving het wijde, onbekende Westen der onbeschaving en woestheid, onbelangrij k werelddeel, bewoond door weinig
bekende Barbarevolkeren maar het Oosten, Indië, integendeel, was
voor haar de zinvolle wereld der schoone fantazieën, op deze aarde uit
de paradijzen gedaald en werkelij kheid geworden aan de boorden van
Indos en Ganges. En de Koning, en Hefaistion, en de anderen, met
het leger, wàren er: zij waren in Indië! Deze boodschappers brachten
haar, na lange, lange reize, wastablet en bericht uit Indië! De Koning
scheen geheel gezond: hij schreef de Vrouwen over den Koning
Omfis, die was Taxilos ook geheeten en hij was Alexandros te
gemoet gereden, zittende in statie op een olifant, terwijl zes-en-vijftig
olifanten, met torens gezadeld, waarin boogschutters, een rij van naderende 'kasteelen in dn lange frontlinie achter hem hadden geschenen. De Koning Omfis, die een wijsgeer was, had, in hoffelijk en
zachtmoedig betoog, Alexandros, wiens Faam hem reeds was gekondigd, welkom geheeten als wereldvorst, hem de olifanten aangeboden
en daarbij drieduizend prachtige koningsstieren en toen zijn hulp
ingeroepen tegen andere Koningen der Indische rij ken: Abisares en
Poros, die ter andere zijde des Hydaspesstrooms heer waren en met
wie hij in oorlog was. En de Vrouwen lazen van den Koning Taxilos,
hoe de snoeren parelen, omdat de golven des Oceaans de parelen aan
rolden over de stranden, hem veelvuldig om hals en armen hingen en
zijn gouden draagstoel met hunne blanke bochten om kronkelden. De
vogelen, in de takken der boomen, zongen den Koning Taxilos een
hymne toe, die hun door de muzikanten geleerd was. Het paleis des
Indischen Konings rustte op duizend vergulde zuilen, waarom gouden
wingerdtakken zich slingerden en terwijl des Konings lange haren
hem werden gekamd en gezalfd en hij zich den diadeem op de slapen
drukte, gaf hij den afgezanten gehoor of sprak recht terwijl hem zijn
voeten in geur werden gebaad. Tusschen zoo vreemde zede en weeke
weelde was Taxilos ongetwijfeld een wijsgeer, schreef Alexandros en
in zijn rij k waren de wijsgeeren, die de Hellenen noemden de gymnosofisten: zij staren in roerloosheid maanden op hun navel, voeden
zich dien tijd met eén rijstkorrel en voelen zij zich ziek worden, zoo
bestijgen zij vrijwillig den brandstapel om nog levend te vergaan in
het heilige vuur.
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Nu kwamen er telkens de brieven uit Indië en zij verbraken met hun
belang de altijd zelfde eentonigheden dezer dagen van wachting en
smachting, die de lange jaren schakelden. De Koning schreef, dat het
leger soms wouden door trok, die waren reusachtige wijngaarden en
klimopweelderingen en uit herdenking aan den god Dionysos, die
ook, in de eeuwen der mythe, tot hier toe en verder nog het Oosten,
de Dageraad toe, was ingetogen, plukten de Macedoniërs en de
vrouwen, die vergezelden het leger, als in Dionysische vervoering,
klimop en druifzware wingerdranken, versierden zich de slapen en
lendenen met het veil en de trossen en trokken als saters en Bacchanten de blijde bosschen in, dansende, zingende, juichende. De heilige
waanzin vervoerde, na enkelen eerst slechts te hebben aan getast, het
geheele léger en dagen, dagen lang duurde. het Bacchische festijn:
dronken, in deze zomerwarme herfstdagen, zwolgen de Macedoniërs
de wijnen, lagen over panthervellen op de stapels der bladeren en
vierden den god Dionysos en hoewel zij onweerbaar zouden geweest
zijn, twijffeloos, dorst de van verre, toeschouwende vijand, dorsten de
nog vijandige Indiërs hen niet naderen, wel vermoedende, dat de
dronkenschap, die hen vervoerde, er eene der goden was.
Maar dan veranderden, schreef de Koning, als bij tooverslag, de
droomvreemde landschappen en het waren de maagdelijke wouden,
ongerept, met de lianen, die als buigzaame boomstammen zoo zwaar,
neêr vielen van de reuzetakken der hemelhooge waringins en wortel
weêr schoten den diepen grond in, zoo dat het woud zich ondoordringbaar weefdetoteéne dichtheid van twijgen, takken en bladeren, waarin de goudschubbige pythons slingerden, tallooze, en de goudvlakkige
tijgers, tallooze, scholen. Steden, die schenen te groeien uit bodemloozen afgrond de ravijnen op; steden, die rezen op hemelhooge rotsvlakken, met de wolken om hare tinnen, werden genomen en dikwijls
werd de Koning zelve gewond en leed hij de lichamelijke pijnen al
was hij de Zoon van Zeus. Soms werd een afgrond gevuld door een
woud om te kappen en iedere soldaat, Macedoniër, Pers of Barbaar,
volgde 's Konings voorbeeld na, als Alexandros, na een boom te
hebben gehakt, den zwaren stam het allereerst in den afgrond wentelend stortte; de steilste rotsen werden beklommen en hoe fabelachtiger de moeilijkheden zich stapelden, hoe lichter de Macedoniërs die
over kwamen .••.
Latere brieven meldden, dat de Koning Abisares zich onderworpen
had aan Alexandros, den wereldvorst, wiens komst reeds eeuwen ge-
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leden voorspeld was aan deze landen maar dat de Koning Poros had
doen weten, dat hij aan de grenzen zijns rijks, aan den boord van den
Hydaspes en met geheel zijn strijdmacht den Overweldiger op zoû
wachten. Op een reusachtigen olifant was Poros, zelve een reus, verschenen, ontzaglij k en verschrikkelij k en voor de vijf-en-tachtig monsterlijk groote, met torens gezadelde en zwaar bewapende olifanten,
die hem hadden vergezeld, waren de Macedoniërs eerst in wilden
paniek ontsteld. Maar den Hydaspes, breed als een zee, hevig van
stroom om de verschillende rotsmassa's en eilanden, die zijn wateren
ontrezen, over gestoken - zwemmende of wadende, terwijl de soldaten hunne wapenen boven hunne hoofden torsten en van eiland of
rots de Indiërs hen bestookten, zoodat de rivier van schermutseling
wemelde - had Alexandros' leger, trots den verschrikking wekkenden aanblik des anderen oevers, waar geschaard stonden de olifanten
als een lange rij forteressen, d«: overzijde bereikt en was dagen lang de
vreeslij ke, gigantische slag gestreden. Nu las Sisygambis in heftige
ontroering Alexandros' beschrijving van deze dagen des Noodlots,
niet minder noodlotsvol dan de dag van Arbela was geweest, waar zijzelve Dareios' nederlaag had aanschouwd, waar zijzelve de Perzische
macht had zien storten in een als een wrakke, wankele toren! Welke
onwendbare Fortuin begunstigde dan toch steeds den goddelijken
Vreemdeling, dien zij lief als een zoon maar hartstochtelijk lief had ge
kregen, den aanbiddelij ken Overweldiger van alles wat eenmaal het
hare en dat der haren geweest was! Tot hij thans nog verder dan der
Achaimeniden domeinen richtte zijne stralende eerzuchten en bereikte in ongelooflijke triumfen wat nooit bereikbaar gedacht was:
het legendarische Oosten, dat fabel-omweefde Indië, waarheen de
vroegere Koningen van Azië - Dareios, Hystaspes' zoon; Xerxes; en
ook haar eigen zoon Dareios Kodomannos - nooit hunne machtsdroomen hadden doen uitgaan!
Daar, aan den Hydaspes, was de strijd gestreden, was de slag geleverd, hevig als bij Arbela, radeloos als bij Arbela maar nu niet tusschen Macedoniërs en Perzen, nu tusschen verbonden Macedoniërs
en Perzen en alle Barbaren tegen het uit de Dageraad doemende
Indië! Waar geen zachte wijsgeer als Taxilos-Omfis te gemoet was gekomen den reeds eeuwen gekondigden Wereldvorst maar waar een
allerstrijdbaarste Koning, als een reuzeheld der legende van het Oosten, Alexandros met bovenmenschelijke macht van menschen en
dieren had willen tegen houden. Te vergeefs, te vergeefs: Alexandros
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meldde haar de overwinning: Poros, zelven doorpriemd van pijlen,
zinkende van zijn olifant en in eigen handen vallende van den Held
uit het Westen, wien hij bij die overweldiging alleen nog gesmeekt had
hem, den gevallene, te behandelen als een Koning! Toen Sisygambis
Alexandros' brief las en voorlas, schitterde de glorie van wie haar
moederlijke hartstocht aanbad tusschen de glories der morgenlanden
zelve stralender uit en kon zij niet anders dan juichen: Zoon van Zeus,
Zoon van Zeus! in haar twijffelloos geloof.
State ira vroeg of de Koning na het Oosten te hebben veroverd, niet
terug kwam naar Suza ...• Maar de brieven meldden niets van Alexandros' terugkeer. En de dagen vloeiden weêr voort en golfden tot
weken en maanden en niet iedere maand kwamen de boodschappers
de smachting der wachting bevredigen. Achter het rij k van den grooten Poros, den gevallen, overweldigden held, waren de àndere geheimzinnige, Indische rijken: straalden zij niet in de rozige lichten en
schijnen van eeuwige dageraden? Daarheen, daarheen was de Koning
•.•.. Nu verloor zich zijn heldentocht voor wie gebleven waren in Suza,
voor deze vorstelijke Vrouwen, voor de dertigduizend jeugdige Perzen in het knapen kamp, voor den jeugdigen Ochos, in de goudene
misten der niet meer werkelij ke dingen. Hunne liefde en aanbidding,
hunne vervoeringen en fantazieën stelden zich nu Iskander voor niet
menschelijk meer maar als de godeheld, den godezoon, die tusschen
hen allen door was gegaan in een legende der wer kelij kheid, van louter
overwinningen, schakelend de eenp aan de andere, zoo als de overwinningen van Mithra zelve waren geweest. Hij was ver, hij was
sedert jaren ver maar zij hàdden hem gezien tusschen hen allen; zij
vergoodden hem allen in de extaze, die de eentonigheid der dagen en
jaren op hief naar de verrukking der paradijzen! Hij is mijn zoon,
dacht Sisygambis, niet anders of zij zijn eigene moeder ware geweest;
mijn gemaal is hij en ik rustte in zijn armen, dacht Stateira en het
leed van haar smachtend verlangen werd als een zalig pijnigende
wellust; hij is mijn vriend, dacht Ochos en dat hij mij mijn erfdeel
nam, is de rechtvaardigheid: strijden zal ik voor hèm, sterven
eenmaal voor hèm! In hunne oogen lichtte een licht, dat was
als de afschijn hunner onmetelijke liefde en de jaren, de lange
jaren der afwezigheid en der scheiding vulde in het wachten en
smachten slechts éene enkele gedachte: aan hèm, den Vreemdehng, den Overweldiger, den aangebedenen Held, die was gekomen, die was gegaan door de werkelijkheid hunner droomen
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heen en die, 0 hoe lang het ook duurde, toch zoû keeren,
toch zoû keeren eénmaal !

XXXI
De immense nacht .... De onmetelijke, nevelgrauwe nacht, zwoel
van komende lente, met ènkele sterren door geschenen, over de woestijn, waar, aan den heirweg van Persepolis naar Ekbàtana, enkele
stadiën van de eerste stad af, het graf van den grooten Kyros koepelt .•••
Daar toeft Alexandros, in de nacht; daar ligt hij, niet in een tent
maar omdat hij na beschonkenheid verlangensvollucht zocht, op zijn
mantel onder de roerlooze palmboomen, wier bosschage als een oaze
om het grauwige koepelgraf op staat. Daar ligt hij bij het graf van
Kyros en slaapt niet en groot open staren zijn koortsige oogen de
sterren toe, die verschijnen en die verdwijnen door de grauwte der
nevelzwoelte.
Verder, onder een palmboom, eenzaam schuinende over den heirweg, zit op een steen Bagoas, lettend op 's Konings verlangen. Ver om
hen rond staan de argyraspiden op schildwacht; ginds, waar de Medosstroom als dof staal even uit licht, doezelen bijna niet onderscheidbaar de tenten, vervaagt het kamp in de nacht. Een enkel rood of geel
lichtje verglinit er ••••
De immense, immense nacht vol zwoelte, vol kalmte, vol rust,
moêheid en vreemden weemoed •.•• Ver ligt Indië achter Alexandros'
voet en dien zijner legers; ver achter hem ligt de Indos, verder achter
hem de niet gegrepene vizioenen van den heiligen Ganges en der
eeuwig reine sneeuwen van 's werelds allerhoogste bergtoppen .•••
Veel heeft hij bereikt; wat menschelijk te overWinnen is en te veroveren, heeft hij veroverd en overwonnen; niet telt hij de volkeren over
wie hij heerscht, niet de steden, die hij gesticht heeft en met zijn naam
genoemd en den Oceaan heeft hij op zijn koningschip tusschen de
vloten zijner admiralen, Onesikritos en Nearchos, gezien van oog tot
oog, den eindeloazen, onmetelijken Oceaan, Poseidoon zelven, den
god herschapen in duizendvoudige golf, wie de ronde einder der
horizonnen omgordelt tot de nooit overzienbare eeuwigheid begint .••
Toen heeft Alexandros zich klein gevoeld en wederom zich voelen
groeien in een deining zijner ziel, meê met de stormende, luchthooge
en dan bodemdiepe baren en hij heeft geweten voor zich, dat onomvatbaar voor handen is wat de gedachte zich denken kan maar óok dat
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hij - bijna wellicht! - het omvatbare in ~jn macht op dat oogenblik heeft omhelsd. Groot heeft hij ~ch bij dat bewustzijn weder gevoeld en zich toen wederom voelen slinken tot allernederigste kleinte
toe, niet uit te zeggen, zelfs Hefaistion niet. Fel is de.oorlog met de
vele Indische Koningen geweest, zelfs na den oorlog met Poros fel;
fel om de boorden des Indos' hebben de Malliërs, de Musikaniërs
den toch steeds zegevierenden wereldveroveraar bestreden; vaak is
Alexandros gewond, heeft hij in dadelij k levensgevaar verkeerd,
steeds als door wonder en goddelijke tusschenkomst gered; dan heeft
Krateros hem voor gehouden, dat ~jne Vrienden in doodsangsten
hebben vertwijfeld gestaan als de Koning van Azië zijn leven waagde
om een armzalig gehucht te bestormen, als roekeloos hem zijn overmoed dreef om, het allereerst hij, den voet te plaatsen op den muur
eener te nemene veste.... Aardbeving en zeebeving hebben hare
rampen gestort over het leger te land en over de vloot, die van den
Indos tot de Perzische golf, de Aziatische kust langs, deze zeeën beheerscht; pest en hongersnood hebben meer nog dan de inboorlingen
van Gedrosia, dan de mizerable kustbewoners, de Ichtyofagen, de
legers van den wereldvorst geteisterd en de lijken der Macedoniërs,
Perzen, Barbaren gestrooid achter zijn voet ..•• Maar de steden zijn
genomen, de bevolkingen geknecht; nieuwe steden ~jn gesticht heet er niet eene Bukefala naar Alexandros' strijdros, van oude jaren
bezweken? - en tusschen overwinningen en ontberingen ~jn, om
Dionysos te eeren, die het voorbeeld gaf door te dringen tot de grenzen dezer landen des morgens, de Bacchische feesttochten immer gevierd: de Koning, de Vrienden, al de soldaten op met veil en met
druiven versierde, met gouden amforen en mengvaten en kostbare
wapenen beladene, purper behangene praalwagens en karren, door
tamme tijgers en panthers getrokken, zwelgende allen zeven dagen
lang tusschen de m~ek der lieren en fluiten in de wellust der wijnen
en alle andere verbeeldbare wellusten en zoo tijgende voort in opgegierde beschonkenheid en vervoering de heirwegen langs, de met
festoenen versierde dorpen in of de wouden door of de heuvelen over,
tot ontsteltenis der te hoop loopende, overwonnene of niet strijdbare
Barbarenvolkeren, herders velen en landbouwers.
Ver ligt dit alles achter Alexandros' voet en dien zijnerlegers. Zijne
soldaten hebben, omdat de wereld veroverd was en ~j uitgeput waren,
omdat hunne rustingen waren versleten en hunne wapenen stomp,
smeekende en weenende hunne hartstochtelijke tranen over hunne
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verweerde, gegroefde, gelitteekende gezichten, den eisch gesteld
terug te keeren, eindelij k terug te keeren uit deze niet meer weêrstrevende, steeds zich als uitbreidende, doelloos veroverde rijken, waar
Koningen of koninkjes of wie zich zoo noemden nu allen gebukt
hadden voor den Wereldvorst, eeuwen geleden gekondigd en nu gekomen als de zoon van een god. Zekerlijk, verlof was hun deze jaren
telkens toe gestaan maar toch, de jaren, de lange jaren hadden zich
geschakeld; telkens waren zij weêr opgeroepen, hadden zij de lange
reize weêr moeten maken naar het uiterste Oosten, waar de Koning
streed en hen wachtte maar zij wilden Macedoniërs blijven, zij wilden,
bij Zeus, geen Aziaten worden en was dan de Koning van plan in
Azië te vestigen den zetel zijns rij ks of verder nog, naar het scheen,
nu hier, dan daar, in die uiterste steden, gesticht of veroverd, te vertoeven den eindloozen, onafzienbaren tijd? Negen jaren, negen jaren
duurde nu reeds deze veldtocht; negen jaren nu was het geleden.
sedert de Koning, den Granikos overgestoken, Azië, heel Azië had
veroverd en Macedonië, zijn geboortegrond en erfdeel, niet had terug
gezien! In bijna versmade kleinte lag het daar ginds in het Westen, in
Noordelijk Hellas, in Europa, Europa, waarheen eenmaal Alexandros'
wenschen ook waren uit gegaan; Europa, dat hij sedert geminacht had,
Azië stellende boven alles, Azië tellende als alleen de wereld, de
moeite waard te omvatten, te overweldigen, te overheerschen. Dat de
Koning heimelijk toch droomde van Karthago den oorlog te verklaren, de Zuilen van Herakles te bereiken, door Iberië en Gallië de
Alpen .••• zij hadden, de Macedoniërs, het niet geraden: nu was het
Azië nog alleen, in wier overwinning, voldongen, hunne krachten
schenen uitgeput, zoodat zij Alexandros hadden gesmeekt, in tumult en oproer en luide klachten en tranen en vervloekingen, hem
ontblootende hunne wonden, hem toonende hunne vergrijsde koppen,
te gaan, terug naar Macedonië, hunne haardsteden, hunne vrouwen
en kinderen. Als uit één mond hadden zij het gesmeekt; zij wilden
àllen verlof, zij benijdden verminkten, verwonden; zij wilden terug,
zij wilden terug! En de vijf-en-twintig-duizend nieuwe wapenrustingen, hun toebedeeld, hadden zij van zich gewezen.
In een hevige rede had Alexandros den oproerigen verweten hunne
kleinzieligheid, hunne ondankbaarheid; zijn verontwaardigd, minachtend gebaar had hun de wijde, vrije wegen getoond, die zij terug
zouden gaan na zoo veel grootheid, roem en buit zijn leiding en heerschappij verschuldigd te zijn en de Perzen had hij om zich geroepen,
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uit de Perzen zijn lijfwacht gekozen, zijne trawanten, boodschappers, kapiteinen zelfs ..... Toen, als steeds, had hun bewegelijke ziel,
in ontroering om zijne woorden van minachting en verontwaardiging,
zich gewend en zij hadden uitgeroepen, dat zij in berouw zich vernietigden aan zijn voeten, dat hij hen kruizigen zoude, dat hij meester
was over hun lijf en leven, dat hij hen voeren kon waar hij wilde •...

.............. ............. ....... ....... ..... ...............

Nu, in de immense nacht, liggende de Koning van Azië op zijn
mantel slechts onder de palmboomen bij het graf van Kyros, starende
groot open zijn koortsige oogen in den hemel grauw, waar de sterren
verschenen, verdwenen, bedacht hij het zich in bijna verbaasde hermnermg:
Hij was terug gekeerd ....
0, er strekten zich nog in het Oosten, dat hij verwonnen had, de
ongewetene landen in lokkende verschieten en achter den Ganges
ried hij het geheimvolle begin der wereld, dat zijne Macedoniërs
nooit zouden gewaagd hebben met hem te bereiken ook al hadden zij
na zijne minachting in wanhoop de borst zich geslagen omdat zij hem
te leur hadden gesteld! Neen, doór was hij niet gegaan: hij was terug
gekeerd. Waarom? Om het Westen nu in te trekken, Karthago te verklaren den oorlog, de Zuilen van Herakles te bereiken, de Alpen, de
niet minder dan den Ganges geheimzinnige Alpen? Het was of die
eerzucht hem vervaagd was tot een hersenschim, die verijlde. Waarom dan, waarom din was hij terug gekeerd?
Waarom, 0 waarom had hij Hefaistion, den bemindsten Vriend,
van zich gezonden, als onderkoning van Medië naar Ekbàtana? Zeker,
de stad eischte, om hare ligging, belangrijkst bestuur en Hefaistion ...•
0, hier, in deze nacht van eenzaamheden en doorstarrelden nevel,
wist de Koning van Azië het, dat hij Hefaistions blik van inwendig
verwijt niet meer had kunnen verdragen, gevestigd in zijn oogen, die
als donkerder schenen geworden, de oogen van een Aziatiesch Despoot! Hier, in deze vreemde stilte der immense nacht - het was of ver
van de heuvelende kimmen af, achter den welvenden grafkoepel ter andere zijde in stilte ook het kamp verzonken - eene ruisching aanwoei van geheimvollen wind, waardoor een doffe huiling van wellicht
verre hyena's - hier wist de Koning van Azië, waarom hij terug gekeerd was! Omdat hij ziek was en overwonnen .... Nooit zoû zijn mond
het bekennen, dat al hàd hij Azië overwonnen, Azië hem overwonnen
had en hem, hoe jong nog!, nauwlijks drie-en-dertig jaren, het ge-
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heime vergif harer stil en langdurig werkende Wraak drop na drop
in ziel en lichaam had weten te droppen. Maar hij wist het en dat hij
uitgeput was om deze onmetelij ke grootheid en bovenmenschelij ke
overwinning als de minste zijner soldaten zelve ••.•
Uitgeput, vooral dezen dag, dat hij Kyros' Graf had bereikt en het
was binnen gedrongen, dien middag••••
Kyros' Graf. Het Graf van den grooten Koning, eeuwen reeds welvend zijn grauwwitten koepeldom, zichtbaar van alle zijden rondom,
tusschen het bosschage der palmboomen! Toen hij voor den eersten
keer in Persepolis was gekomen, had hij het slechts begroet als een
heilig monument maar overmoedig geen tijd zich gegund het sepulker
binnen te gaan, waar het lij k van een wereldveroveraar, als Alexandros
zich toen nog droomde, hem had leeren kunnen. Nu, terug keerende
na zoo volledig schijnende voldoening zijner bovenmenschelijke eerzucht, had vreemde, onweêrhoudbare drang hem voort gestuwd naar
het Graf! Om het te doen ontsluiten, om er, hoofd buigende, binnen te
gaan door de zeer lage deur, om er het lij k eindelij k te aanschouwen
van den grooten Kyros, den eersten Koning van Azië! Steeds had de
overlevering weten te melden, dat het gebalsemde lichaam in een
gouden huls er lag op een gouden bed, over purperen matras, dat de
koninklijke mantel het overdekte, dat kostbaar gewaad en wapenen
er volgens eerbiedvolle zede hingen, dat diadeem, halsketen, armbanden en oorhangeren er op gouden tafel lagen uitgestald, dat een
koninklij ke schat van vele talenten gouds er bewaard lag in een
gouden schaal en dat de geur der aromaten het inwendige des heiligdoms had doortrokken of het sepulker ware een bloem geworden, een
bloeiende roos, een wondervolle blauwe lelie der paradijzen. Toen
Alexandros dien dag het Graf door de ontstelde Magiërs, die het bewaakten in den palmenhof, had doen· ontsluiten, toen Alexandros
dien middag het Graf van Kyros was binnen getreden, hoofd buigende door de zeer lage deur, had hij het leêg van zoo veel kostbaarheid
gevonden. Een stank van bederf en schimmel waarde om. Spinnen,
over de lichtspleten des koepels, hadden hunne webben geweven,
dicht als floers. Purper en tapijten waren tot stof vergaan. Op het
vermolmde bed lag nauwlijks nog een overblijfsel van het eenmaal, in
schat van aromaten, gebalsemde koningslijk, destijds te eerwaardig
om ten brandstapel te worden gelegd. Het scheen ontheiligd, verwrongen: een been, gebroken, lag los er bij. Het scheen bestolen, verwaarloosd, vergeten en reuzig ongedierte was weg gekriebeld voor Alex-
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andros' voet, had om zijn in grauwen mistschijn tastende, hand gefladderd .•..
Nu, in de immense nacht, terwijl door de stilte, van achter het koepelend Graf de geheimvolle wind met als van verre roofdieren nauw
hoorbare huiling aanwoei, ruischende, en zwol en zich weêr legde,
tot niets dan suizing 's Konings ooren vulde, bedacht het zich Alexdros. Waartoe de grootheid der Aarde? Zij eindigde in stof, vernietiging en vergetelheid ...• Waartoe alles: deze wereld, die te overwinnen
was geweest in het Oosten en in het Westen te overwinnen ware •••.?
Welke werelden breidden zich uit, verder dan Ganges en Oceaan ter
eene, verder dan Herakles' Zuilen of Alpen ter andere zijde? Nu wist
niet meer de Koning van Azië want hij was ziek in zijn duizele hoofd,
dat te groeien scheen en moê van gedachte en weemoed, zoo, als hij
nooit in de daden des strijds geweest was. Gedachte, die breidde te
vergeefs hare ijle tastingen uit in de immense nacht en weemoed, die
zwol en zwol mede met de aanruischende windevlagen, zwaar nu als
van wilde-dierengehuil om weder neêr te zinken in moêheid en
machteloosheid.
Nooit zoû Alexandros deze beide bekennen, zelfs zichzelven niet.
Wel ziek, meende hij, was zijn lichaam en ziek, om dat lichaam, zijn
geest. En dezen dag, dat het Graf van Kyros hem was ontsloten, was
hem de ontzettende openbaring geworden van de nutteloosheid en
het niet aller aardsche grootheid •••• Wat gaven alle overwinningen ter
wereld zoo zij slechts eindigden in dood en vernietiging en vergetelheid en ongedierte! Wat lieten zij achter, wat hadden zij den grooten
Kyros achter gelaten! Het was geweest, geheel dat Verleden van ontzaglij kheid en wereldmacht: 0, eénmaal zouden zijn eigene onuaglij kheid en wereldmacht geweest zijn! Weldra, in een wellicht nabij zijnde
toekomst .•.• en wat zoû van al zijn heerlijke eerzucht en dier glorievolle bereikingen dan over gebleven zijn!? Nieuwe Koningen zouden
in volgende eeuwen geboren worden, uit goddelijken of zelfs menschelijken oorsprong; nieuwe oorlogen zouden gevoerd worden;
nieuwe rijken zouden worden gesticht •••• en alles zoû wederom de
vreeslij ke stroom des Tijds mede sleepen, achter latende den wanhopigen, verbaasden mensch, die zich af zoû vragen het vreeslijke,
eeuwig antwoordlooze waarom van al dit eindelooze worden en eindelooze vergaan der grootste, ~reikbare dingen!
Huiverend richtte Alexandros zich op, geheel koud. Doelloos en
ellendevol was hij bewust daar te staan, alleen, in de immense nacht,
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bij dat Graf, die geschonden heiligheid, waarover de Magiërs slecht
hadden gewaakt, onder deze palmen, in wier schaduwen de wind als
spooksels op riep. 0 hoe hij naar Hefaistion smachtte maar ver van
zich had hij zijn vriend gezonden!
Ginds, onder den enkelen, schuinenden boom, was, zoodra de
Koning rees, ook de eunuch gerezen. Hij wachtte even af en Alexandros
herinnerde zich: zoo was hij altijd voor hem gerezen, in diergelij ke
sierlijk recht staande deemoedigheden en zoo vaak in die vreemde,
Oostersche atmosfeer, die zich om hem geweefd had in de schaduw
der neêr nijgende palmbladeren of dansende in die zelfde atmosfeer,
zich herscheppende in de antieke schimmen der vorstelijke wellustwezens, die hier geleefd en geheerscht hadden voor hèm, Alexandros
en die de vreeslijke Stroom had mede gesleept, de almachtige Tijd,
naar het Niets .•••
- Bagoas •••••!
Hij riep een heftig gebod. De eunuch naderde dadelijk. Als in
koorts stortte op hem toe Alexandros.
- Voel mijn handen! gebood hij, ze uitstekend. Ik ben koud, ik

ben ....
Hij rilde. Bleek en fronsende, dol, staarde hij in Bagoas' oogen, zijn
sterke, ijskoude handen trilschuddend in de zachte, warme handen
van den eunuch, die ze vast omgreep.
- Wat hebt ge mij doen drinken, hond, voor ik hier kwam? Reeds
in de tent voelde ik mij gek van de wolken, die opstegen in mijn steeds
groeiende brein! Vergiftigt ge mij dan jaren lang?
De eunuch antwoordde:
- Heer, heb ik niet reeds jaren geleden bekend, dat ik u vergiftigde, jaren lang?
- Langzaam - , langzaam-aan?? Maar met zaligheid •••.!
- Heb ik u niet gesmeekt mij te bevelen u niet meer te vergiftigen,
niet meer?!
- Stil, zwijg •••.! Het is waar. Ik had je slechts mijn beulen over te
leveren. Ik heb het niet gedaan. Ik heb je slechts te vertrappen •••• nu

nog....
- Vertrap mij, Heer! Heb ik u niet altijd gezworen, dat de noodlottigheden ons mede sleepen, sterker dan onze eigen wil, sterker dan
uw wil zelfs, 0 ontzaglijke AlexandrosU
De Koning had den eunuch om klampt, beide sterke, ijskoude
handen om de smalle schouders van wie hem had verslaafd en over-
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meesterd. Hij schudde hem, brieschende van de opkomende wellust
hem te vermoorden, eindelijk hem in een beestelijk genot te verworgen in den schroef zijner eigene, rade]ooze vuisten.
- Vertrap mij, Heer! Vermoord mij! Worg mijl! kreunde de eunuch.
Ik schonk u zaligheid maar zaligheid zal mij zijn uw geweld, zelfs tot
den dood toe!!
Los lieten langzaam Alexandros' vuisten. Ballende nog, dreigden
zij na, geheven. Toen verslapte geheel de lust van zijn moorddrang
omdat te ziek hij was van weemoed om de verwording der dingen.
- Nog niet! siste hij, woedegrijnzend in Bagoas' gelaat. Nog niet!
Wie weet: .... later! Als ik mij zoo voel gedrongen, dat toegeven grooter
zaligheid zijn zal dan zelfs de geheime beker .... Lig nu neêr, hier,
waar ik lag. Ik ben ziek en wee van mijn eigen wezen en van mijn
wreede gedachten. Ik wil slapen. Ik voel, dat ik slapen zal van mijner
gedachte moêheid en smart om dezen ontzettenden dag. Ik wil slapen,
hier, in de schaduw van dit Graf van Kyros, van dit ontwijde, ontheiligde, ontzettende Graf! 0, verschrikkelijkheid \(3n het Niets, het
Niets, dat ons allen wacht! Waarom de wereld?! Waarom! Lig neêr.
Neem mijn hoofd in je schoot. Ik wil slapen, ik wil nog slapen. Glijd
je zachte vingers mijn slapen langs ....
De eunuch gehoorzaamde. Hij had zich gezet waar Alexandros gelegen had. Hij schikte diens mantel. Kermend liet de Koning van
Azië zich neêr en legde in Bagoas' schoot zijn hoofd; zijne slapen
langs gleden diens vingers zacht ....
Nog een oogenblik staarden Alexandros' koortsige oogen naar de,
door den nevel, verschijnende, verdwijnende starren. Toen, plotseling, vielen zijne oogleden als door toover geraakte, looden schalen
hem over de oogen.
Dof huilden nu werkelijk in de verte hyena·s .... of andere wilde
beesten: het was in immense nacht een nauw onderscheidbaar geluid,
dat mede zwol en zonk met geheimvollen wind over wijde vlakte, van
heuvelende kimmen af en dat door suisde tot in spookvolle palmschaduwen ....

XXXII
Toen de Koning, op den terugweg, voór hij Persepolis binnen trok,
het eigenlijk Perzische grensgebied was binnen getreden, had hij,
volgens de zede der Perzische Koningen, gelast iedere Perzische

ISKANDER

129

vrouw een gouden dariek te geven en ging het verhaal, dat, om de~e
gewoonte te ontwijken, de vroegere, oude Koning Ochos nooit binnen
de gren~en van eigenlijk Per~ë was geweest. Nu loofde al het mindere
Per~ische volk Alexandros' mildheid en in vervoering beminden ~ij
hem, ~oowel vrouwen als mannen. Teleurgesteld waren allen van Persepolis tot S~, toen bekend werd, dat de Koning niet te S~ terug
~oû komen, dat de vorstelijke Vrouwen aanstalten maakten te vertrekken naar Babylon om den Koning aldaar, in de hoofdstad ~jns
rijks af te wachten en dat de Koning ~elve, met het leger, den omweg
~Û maken naar Ekbàtana, om in Medië en aan den grens der Barbarenlanden ~ijn onbestreden macht bevestigd te weten. Wie den ~e
gevierenden Koning nu, na ~oo vele jaren in het Oosten, in Indië door
gebracht, niet ~ien ~oû terug in S~, was teleur gesteld tot trekkens
toe parasangen ver dwars door het land der U xiërs om op den grooten
heirweg den Koning der Koningen, Alexandros, juichende hulde te
doen en voor hem in het stof te knielen.
Het leger brak op; de vijf-en-twintigd~end nieuwe rustingen,
waaraan het ~lver en goud glinste'rde, waren den Macedoniërs toe
gekend. De Koning had het Graf van Kyros doen reinigen en herstellen, het heilige lijk in nieuwe eer doen balsemen en omhullen, de ontrouwe Magiërs gestraft, nieuwe bewakeren aangesteld maar met
eigen ~egel de lage deur ge~egeld. Omheind ~oû de heilige plek worden en in park van palmen herschapen. Nu langs den heirweg naar
Medië, parasangen ver, vierde Alexandros ~jn triumf. De toegestroomde drommen volks wachtten hem af in het veld, aan den weg,
er overnachtende en terwijl hij in den stralenden middag voorbij reed,
aanbaden ~ij hem, liggende in het stof. De heerlijke trots veerde in~jn
hart omhoog: in ~ligheid weidden zijne oogen rond over de onover~enbaar verre verschieten ..•. Azië, tot ~oo ver hij het liggen wist, was
hèm ....

Dan dui~elde de weemoed na om het Niets, dat alles was en worden
~oû ...• dan veerde weêr de hoogmoed op.
Nu streed hij tegen ~c~elven. Hij bedwong ~ich heviglijk; hij
kampte als tegen vreemde, stille krachten, die nooit ~ichtbaar, tastbaar, ~ich openbaarden en die toch altijd waren om hem, vooral in
hem, als ~ich nestelende Drukhs' en demonen. Vol scheen zijn ~el
van de~e larven: ~j warrelden in ~jn ziel als de vleêrmuizen en schorpioenen gewarreld hadden voor ~jn voet, om zijn hand in het Graf
van Kyros.

LXXII
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Intusschen, met de noodige halten des nachts, vervolgde hij zijn
weg. Een vrede scheen wijd en zijd te heerschen. De oorlog scheen
overal gedaan, bijna tot zijn heimlij ke smart want in de daden des
oorlogs had hij zich steeds het krachtigst gevoeld en de sluipende,
sloopende ziekte, die door zijn lichaam heen tot zijn ziel drong, zich
kunnen ontkennen. Maar alle Barbarenvolkeren schenen geknecht.
Op nieuw dacht hij aan Karthago, Iberië, de Alpen .•••
Zoû, om zoo geheime ziekte, die vooral kankerde in het diepst van
hemzelven, zoo nieuw een heerschersdoel hem onmachtig vinden? Hij
ontweek de gedachte, zette zulke plannen in verdere toekomst ••••
Dezen weg was hij jaren geleden ook gegaan, zich haastende, zich
reppende, om Dareios in Ekbàtana toen te belegeren, Dareios, die was
ontvlucht.•.. Dareios, weldra geheel vernietigd •...
Wat lag er niet tusschen toen en nu •... Toen de begeerte, nu het bereikte ..•• Het was jaren, jaren geleden.
Nu smachtte hij naar Hefaistion. Het was de vriend zijner kinderen jongelingsjaren, altijd bemind om zijn sterke evenwichtigheid; een
groote, teedere, rustige ziel in dat groote, krachtige, athlete-schoone
lichaam. Er was een oogenblik geweest, dat Alexandros den stil verwijtenden blik, den droeven blik der groote, groote oogen niet meer had
kunnen verdragen: toen had hij ver van ûch Hefaistion gezonden. Nu
smachtte hij naar Hefaistion.
Ekbàtana was bereikt. De vreemde, mystische stad, Mithra gewijd
en liggende in den koker harer zeven, zich telkens verhoogende
muren. Daar ginds, buiten de poorten, het prachtige, koninklijke
jachtpar k, waarin Alexandros Parmenion, den oude, den wijze, den
dappere, maar den altijd vermanende, had doen vermoorden.... De
schimmen, zag hij ze toch niet, al was hij ook verre? De schimmen van
Parmenion, Filotas, die van Kleitos? Nu deed hij zijn zegetocht naar
Ekbàtana, onbetwist hij nu KoningvanA2;ië!! De Magiërs verheerlijkten hem; de wierook, langs ûjn weg, dampte in zware wolken; Hefaistion, hem te gemoet gereden, buiten de stad, omhelsde hij, beiden
te paard, lang en dicht drukkende den vriend tegen zijn borst, ten
aanzien van Macedoniërs en Perzen.
Toen, in het paleis, het oude paleis der Medische Koningen, de
zware, als wiskunstig zuivere steenklompenmassa - waarbij opstak
de Toren en Tempel van Mithra in heilige verhoudingen van zuiverheid en berekendheid - klonk de muziek der fluiten en lieren en
waren tusschen hare eunuchen en slavinnen twee rijk getooide vrou-
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wen te voor getreden, den Koning van Azië welkom heetende en als
gesierde slavinnen diep nijgend ter aarde toe. Het was Drypetis, de
dochter Dareios', Hefaistions zoete vrouwke en het was Róxane,
Oxyartes' dochter, zij, die de Koning als tweede vrouw zich genomen
had in een forteres, hoog op een rotsvlak. In jaren had hij haar niet
gezien; gebleven was zij tijdens den Indischen veldtocht in de genomene veste haars vaders, zich verbijtende van stille woede en onbevredigdheid, dat zij, de om hare schoonheid door Alexandros plots
uitverkorene, hier bleef verbannen tusschen Skythen en Baktriërs en
niets van koninklijke eer deelachtig werd. Nu, eindelijk, had de
Koning haar bevolen zich te begeven naar Ekbàtana, opdat zij met
hem samen zich weldra naar Babylon zoû begeven. Met groot gevolg,
als een Koningin, had zij eindelij k de gehate forteres mogen verlaten,
neeg zij nu voor haar gemaal en Koning tot aan den grond met het
gebaar der aanbidding. Hij scheen haar vergeten. Hij blikte haar aan
en zij was zeer schoon, blank als sneeuwen heur haar als vuur, als ros
vuur ontgolvende haar omdiadeemden tulband. Toen herinnerde hij
zich de eerste bekoring en hief haar en zeide haar de ge-eigende
dingen. En wendde zich tot Drypetis, het zoete kind-vrouwke - volbloei der scheen zij na zoo vele jaren des wachtens en zij was schoon
van geluk, omdat zij met Hefaistion eindelij k vereenigd was. En
Alexandros gevoelde op eens, als destijds, àl de bekoring der teêre,
voorname, op parelen muiltjes wiegende, gekweekte, verfijnde, zoo
wondere bekoring der Perzische Vrouwen.... Zoo was Róxane
niet ...•
Nu vroeg de Koning Drypetis hoe hare zuster, het maakte, Stateira, zij als hare moeder genaamd, de kleine Koningin van Azië en
die hem te Babylon wachtte. En zij antwoordde hem, dat in verlangen
naar den Koning, zoo lange afwezig, jaren lang Stateira gesmacht had
maar dat zij in voorspoed was van geluk, vreugde en gezondheid omdat de Koning weldra zoû komen te Babylon, de hoofdstad van zijn
heerlijk rijk. Toen blikte neêr de Koning naar Róxane en voorzag hij
de ijverzuchten, die, altijd, onvermijdelijk, broeiden in het vrouwenvertrek der paleizen en hij verwonderde om wat hij zelve eens gedaan
had, in een opwelling, van beschonkenheid zeker. En glimlachte,
vreemd ••••
Er waren de groote feesten. Uit Hellas kwamen drieduizend
mimen, dansers, athleten, kunstenmakers, kleine knapen, die zouden
om het hardst loopen. In het theater woonden de Koning, de Vrien-
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den, het leger deze spelen dag aan dag bij, tot, plotseling op een
morgen, Hefaistion hooge koorts overviel.
Hij verontschuldigde zich den Koning niet te vergezellen. De Spelen
ging door, dag aan dag. Een middag - het was de heftig belang inboezemende wedloop der kleine knapen en Hefaistions geneesheer,
Glaukos, woonde de voorstelling bij - kwamen officieren in het
theater Alexandros verwittigen, dat Hefaistion stervende was.
De Koning wilde het niet gelooven. In ontsteltenis en vertwijfeling
gerezen, spoedde hij zich naar het paleis. Nooit zoû hij vergeten wat
hij aanschouwde in het peristylium. Op den drempel stond Drypetis,
het kleine, zoete vrouwke: hoog de armen uitgerekt, dol de zwarte
oogen puilende, open als van een masker de holle mond, riep zij, alle
hofzede vergeten:
- Iskander!! Iskander!! Gij, die alles kunt: rèd hem! 0,0, ol!
Zij schreeuwde. Zij stond tragiesch, krankzinnig. Zij greep Alexandros' hand, sleepte hem mede naar Hefaistions kamer. Toen hij
stond voor zijn Vriends ziekbed, zag hij .... dat Hefaistion stervende
was, vechtende in ijlend onbewustzijn, met hoogst gestegene, niet
meer onderdrukbare koorts.
Twee dagen lang streed en stierf Hefaistions groote, sterke lichaam.
Roxane, in wanhoop om zoo slecht voorteeken, offerde keer op keer,
liet zich door Aristandros en de Egyptische Wijzen spellen. Zij spelden haar veel goeds en dat zij den Koning een zoon zoû baren. Zij verzwegen haar al het kwaads.
Toen zij, na offer en voorspelling, dien dag tusschen officieren,
eunuchen, slaven, die het vestibulum overvulden, Hefaistions kamer
naderde, meldde men haar, uit eerbied voor haar wijkende, dat Hefaistion dood was. Zij stond als versteend, zij viel ter aarde als verpletterd: het was een zeer slecht voorteeken voor haar. Op de eerste
halte harer reis als Koningin, hier, in Ekbàtana, stierf des Konings
boezemvriend. En was er rouw in het eerste paleis, waar zij verbleef!
Het was een heel boos teeken: slechts een ontzaglijke daad, offer of
bezwering kon haar toekomst redden!
Zij rees op en wie haar omringden, verschrikten. Nog in het blanke
offergewaad, gesluierd en het haar als vuur, als ros vuur golvend den
sluier uit, was zij zoo blank als sneeuw maar de officieren, de eunuchen,
de slaven dachten haar, in die overstelpende schoonheid, een booze
geest, zoo flonkerden van wanhopige woede hare oogen.
Zij schreed voort naar de sterfkamer. Schelle kreten, schril
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schreeuwen snerpte •••• Het was Drypetis. Toen Roxane op den drempel stond, zàg zij •.•• in eenen •••• het lijk van Hefaistion liggen .••• Alexandros, wijdbeens staande, de armen als gek opgeheven en Drypetis,
over den vloer, hare beide armen geslingerd om Alexandros' knie en
schreeuwende, schreeuwende •••• En het voorteeken was Roxane zoo
boos, dat zij zelve nu schreeuwde. Het was om zichzelve maar haar
kreet verklonk niet anders dan als de vereischte galm van rouw. Zij
wrong zich in hare offersluiers en zij was zeér schoon maar als een
booze geest en wie haar zagen, ontzetten om haar.
In onbedwongen smart liet Alexandros zich die dagen overmeesteren. Het paleis weêrklonk van zijn snerpende kreten en die der vrouwen. In grooten getale gingen de weensters en klaagsters om en er
waren de Libysche vrouwen bij omdat zoo gevoelvol klonk haar kreet
en hare klacht. Hefaistion was dood! Hefaistion was dood!! Een oude
Magiër had zijn vroegen dood voorspeld! Alle paarden en muilezelen
werden om rouw de manen geknipt en de staarten en het haar geschoren. Toen beval Alexandros, dat de kanteelen van de torens der stad
en der omliggende steden, om rouw ook, geslecht zouden worden.
Alle muziek werd, ook in het leger, verboden. Glaukos, de zorgelooze
geneesheer, werd gekruizigd.
Met den bouwmeester en werktuigkundige, Statikatres, besprak
Alexandros hoe Hefaistions brandstapel bij Babylon te bouwen. Het
was de zelfde bouwmeester, die den Athosberg wilde houwen in den
vorm van een liggenden titan met, in de linkerhand, een stad voor
tienduizend inwoners, terwijl de rechter een rivier in de zee zoû storten.
Tienduizend talenten stond Alexandros toe voor de plechtigheid der
verrassching.
Intusschen bleef Drypetis voor het gebalsemde lij k van Hefaistion,
dat in statie lag, liggen drie dagen lang over den kouden steenen vloer.
Zoo rouwden in troosteloosten rouw de Perzen soms, mannen en
vrouwen, en zij poogden dan te sterven van verroerloosde smart en
van honger. Roerloos lag Drypetis nu in hare vale sluiers en zij weigerde voedsel en wilde zich niet laten heffen. Zij klaagde slechts soms
als een kind:
- Ach, ach, ach!
En riep dan in plotse smart en wanhoop:
- De oude Magiër! De oude Magiër!!
Alexandros en Roxane, te vergeefs, poogden haar te beuren. Zij
kreunde en klampte zich met de nagels vast aan de vloerplaten. Maar
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toen, tegen vallenden avond, zij kwamen om Hefaistions lij k ten
lij kwagen te leggen, die, door het leger om stuwd, het naar Babylonië
voeren zoû, rees zij op ..•• Gillende klampte zij zich aan de baar. Toen
zakte zij neêr in machtelooze moedeloosheid en geheel in hare
sluiers omhuld, voerden Alexandros en Roxane haar mede op den
verhevenen troon van waar zij de uitvaart aanzien zoû.
In de vallende nacht dampte geheel Ekbàtana, op hare zeven, zich
muur na muur telkens verhoogende muren van de immense drievoeten, waarop in reusachtige schalen, hooger en lager, de wierook brandde en blaakte. In blauw vlammende wolken stegen de dampen, stadiglijk mede gevoerd door den wind, in éene zelfde schuinte van
richting den starhemel in. De lucht was onadembaar van den overdadigen geur. Dicht om den lij kwagen, op het plein voor den tempel
van Mithra ging voetman aan voetman en ruiter aan ruiter het leger
geschaard. In een glorie van gouden vlammen en azuren waaskronkelingen steeg Hefaistions ziel uit zijn gebalsemde lichaam, steeg
zij uit den zevenvoudigen koker van de zeven malen ommuurde, heilige stad. Geheel Ekbàtana scheen reeds Hefaistions brandstapel te zijn,
maar slechts de hoofdstad des rijks zoû die eer worden toe bedacht.
Geheel het leger klaagde den zwaren klaaggalm uit: het was als het
loeien van duizende raadlooze stieren, waartusschen hoog op snerpten de schelle kreten der Libysche vrouwen. Op den verheven troon
stond Drypetis, tusschen Alexandros en Roxane en de armen hoog,
uit hare wijde, grauwwazige sluiers, beheerschte hare kinderfiguur,
tragiesch gegroeid, de geschaarde troepen, geheel de, van duizendvoudig stemmebruischende menigte zwart wriemelende, stad, terwijl,
onmatig gevoed, hooger en lager, op de zeven telkens verhoogde
muren, de wierook dampte en dichter dampte.

XXXIII
Op weg naar Babylon, na Hefaistions verassching op allerkosbaarsten brandstapel, had de Koning en het leger halt gehouden bij
Satrapene; langs een wijd palmenbosch, waartusschen zich verloren
de weelderige hoeven, aan den kronkelenden boord van den Eufrates,
terwijl runderen, met zonneglans overgoten de plekkende blanke en
zwarte schoften, graasden het groene lentegras, rijden zich de eindelooze straten der tenten, vervierkantten zich de kamppleinen, waarom
de magazijnen en arsenalen.
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Reeds waren van Ekbàtana gegaan de Vrouwen: R6xane en Drypetis, die niet had mogen sterven na Hefaistions dood. In droefste rouw
was Drypetis te Babylon aangekomen en poogden haar te troosten
hare zuster Stateira, hare grootmoeder Sisygambis en toen R6xane was
verschenen tusschen een koninklij ken stoet op den drempel van het
vrouwenvertrek, hadden zij alle drie, grootmoeder en kleindochters,
haar gevoeld de indringster, de dochter eener Barbare-moeder van
minderwaardige geboorte, de, reeds voor zij haar zagen, gehate medeKoningin, die zij echter ontvingen als de hofzede het eischte, dat
de tweede Vrouwe des Konings ontvangen werd, met eer en hoffelijkheid en aanbieding door tal van slavinnen van symboliesch gebak en
geurwerk. En Sisygambis had Stateira strengelijk verzocht zich te beheerschen als eene waardige dochter der Achaimeniden en R6xane
niet anders te beschouwen dan wat zij volgens des Konings wil zelve
was: de tweede vrouwe, tweede in rang: bleef zij zelve niet de eerste
en Koningin van Azië, zij alleen?
Den Koning wachtten nu de Vrouwerl te Babylon: met praal van
inkomst zoû hij komen. Maar zelve aarzelde Alexandros. Hij was ziek
en vol sombere gedachten en, om Hefaistions dood, ontroostbaar. Hij
had zijn vriends liefde-vrouwke ontroostbaar gezien: hij was het
zelve. Voor hij hier heen kwam, had hij een opstand der dichtbij wonende Kossaiers gestraft met voorbeeldeloaze gestrengheid: de geheele natie, met vrouwen en kinderen, had hij door vuur en zwaard
doen verdelgen en dit gruwzame bloedbad genoemd: het wijdingsoffer aan Hefaistion.
Ziek was hij om dezen wreeden slag, die hij den goden niet vergaf;
ziek was hij om zichzelven. Het was een zielsziekte, die zich entte op
het eigene, sterke lichaam, zonder dat het bijna te bespeuren was, dat
de Koning naar lichaam en ziel beiden ziek was.
Toch, wie, sedert Alexandros uit Macedonië was vertrokken om
niet meer er weêr te keeren, hem niet meer gezien had, zoû hem niet
hebben herkend. De jonge knapeheld van tien jaren her, met het blozende, baardeloaze gelaat, de ietwat plompe gespierdheid in de lederen soldatetuniek, het bruske, joviale gebaar, den blijden lach, het
gevoelvol en dadelij kontwellende woord, was geworden deze Aziatische heerscher-despoot, nog jeugdig, nauwlijks drie-en-dertig jaren
maar ouder uitziende, magerder, slanker, geler de gelaatskleur, donkerder de altijd als in koorts brandende en gezonkene, somber vertrotste oogen, het haar en de baard, om het glanzen en kruiven don-
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kerder hem het gelaat, Assyriesch bijna, om kringelend, de vorm der
leden verfijnd naar het scheen, in de lange, enge, Medische, steenbezette, rijk geweven gewaden. En zoo als dit uiterlijk was veranderd
- of wat ontwies in de Noordelijke frischte der· Macedonische
bergwinden, verbloeide tot geheel Oriëntalische lichamelijkheid
onder deze blauw brandende hemelen, in deze nog blauwe schaûw der
steeds exotiesch vreemd maar overstelpend bekoorlijk aandoende
palmboschsages-zoo was ook veranderd Alexandros' ziel, zoodat de
Koning van Azië zichzelven vaak niet meer herkende. Nu had hij
alles veroverd wat maar te veroveren was en kon zich verbeelden
dat met het Oosten ook het Westen - Europa, Karthago, de Zuilen van
Herakles! - het zijne was en het scheen hem vaak toe, dat hij niets
had veroverd, dat deze, met soldaten kracht veroverde macht hem
ontglippen zoû uit zijne handen elk oogenblik, dat het Noodlot het
wilde. Het scheen hem ook waardeloos, dat alles, of er iets anders was,
waardevoller dan geheel deze machtelooze heerschappij en dat hij niet
bedenken kon of zelfs aanzweemen met de gedachte •••. En welde dit
ontmoedigende vermoeden op, dan werd het leêg in hem en om hem
en duizelde het hem na en voelde hij in zijn stil ziekende lichaam zijn
ziel ziek. Beiden schenen slechts zich te schragen met den dronk der
sterke, donkere wijnen, die Bagoas mengde en sterker en sterker
mengde tegen des eunuchs eigen verlangen in, hij nu niet meer dan
tot willoos werktuig verworden, hoe hij eenmaal zich ook sterkste
meester en stille beheerscher gewaand had. Het Noodlot geleidde,
oppermachtig, gevoelloos, erbarmingloos, langzaam en toch, of
een tiental jaren, door menschen geteld als de tijdruimte, waarin
groote dingen door een ster k held waren te doen, niet meer waren dan
de seconde, die het eischte voor de onafwendbare volvoering van zijn
onverbiddelij ke wil.
Eenzaam, deze nachten, vóór hij Babylon binnen zoû komen als
zegevierende Vorst van het Oosten, dwaalde Alexandros soms langs
des Eufrates' boorden, vol vreemde angsten en ziekende smartelijkheid om Hefaistion. De eenige, wien hij zich bloot placht te geven,
die hem begrepen had of, niet begrepen, toch lief gehad. Er waren
booze teekenen en meer dan ooit vreesde hij deze. Nearchos, zijn
admiraal, die met de vloot zijner machtige septiremen, de ·prachtige
zevenrijsche roeigaleien, gevaren was langs de kust van den Indos
tet de monden des Eufrates' toe, was hem hier te gemoet gevaren en
had hem gewaarschuwd, dat de Magiërs en de Chaldaiers hem waar-
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schuwden niet in Babylon te komen, daar zij boos de toekomst
rieden om wat het orakel van Belos spelde ...
Hij had hoog en luchtig geestig, met een vers van Euripides,
ge-antwoord, dat alleen wie gunstig voorspelde, een goed waarzegger
was maar in hem was zijn hart saam gekrompen van stillen angst.
Wàt spelde dan het verdoemde Orakel? Zijn dood, zijn moord .....?
Trots alles had hij toch lief dit leven, dit alles, dat hij zich gewonnen
had, deze onmetelij ke macht, nog nimmer ter wereld geweest. Hij had
koud gehuiverd van verborgen ziekte en verborgen angst en dien
zelfden dag waren raven, in strijd met elkaar, hem verschenen en
velen waren, tusschen de palmboomen door, dood voor zijn voeten
gevallen.
Deze nacht, dat hij, om slapeloosheid, dwaalde, slechts op kleinen
afstand gevolgd door zijn wachten, langs de kronkels van de rivier,
stietzijn voet de daar nog liggendevogellij ken! Hij gafeen onderdrukten
kreet, zag om zich, boven zich, schichtig achterom. het vreeselijke
teeken, zoo vreeselijk, dat hij zelfs den waarzegger geen verklaring
gevraagd had. Nu wist hij, dat het Noodlot hem achtervolgde, zekerlij k
om de geheime wraak, om te wreken Parmenion en Filotas en Kleitos .••
0, Hefaistion, zoo hij slechts nog dien zoo beminde had kunnen
drukken in zijn verlangende armen om troost te hooren, het, hoe
eerlijk ook, altijd zachte woord! Terug gaande, bang voor verdere
uren der nacht, ontbood hij Bagoas in zijn tent en vierde de orgie met
hem samen. Van beschonkenheid en zinnenuitputting zoû hij slapen ..•.
En hij aarzelde Babylon binnen te trekken. Boodschappers
kwamen van Sisygambis en Stateira, vol van smachtend, brandend
verlangen. Van beiden, de oude en de jonge vrouw, waren het kreten van
liefde, van niet meer houdbare, verlangende liefde. Boodschapper
kwam van Roxane, met den blijden brief, dat zij zwanger was. Hij gaf
een kreet van afgrijzen en haatte zich en haar en vervloekte in zijne
eenzaamheid den ~pruit, die, uit haar geboren, erven zoû het
wereldrijk! Maar hij zoû het niet dulden, dat Roxane's zoon zijn erfgenaam zoû zijn, zelfs zoo nooit hem de jonge Stateira baarde een
zoon. Stateira! Haar doode moeder heette als zij: wellicht om de
betoovering van dkn naam was haar schoot niet bevrucht na de
eerste liefdenachten te Suza!
Toen hoorde hij, dat Apollodoros, satraap van Babylonië, in 's
Konings plaats een offer zoû hebben gewijd. Hij zoû kruizigen doen
den satraap maar ontstellend was dit teeken te duiden! Want nu kreeg
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àlles beduidenis! Hij ontbood Pythagoras, den waarzegger, uit Babylon.
Deze be-aamde het rond gaande gerucht en voegde er bij, dat de lever
des offerdiers onvolmaakt was gevormd gebleken. Alexandros, dien
dag, bleef, het hoofd gesluierd, liggen in zijn tent, alle gordijnen
dicht. Hij kreunde waanzinnig van angsten, klamptezichaanBagoas,
dronk zich beschonken. Toen hij die nacht dwaalde door de stilte van
het palmenbosch, de rivier er telkens verglinsterend tusschen de
stammen, wrong hij als gek de armen, kermde als een waanzinnige,
riep luidde:
- Hefaistion! Hefaistion!! Hier! Kom hier!!
Geen stem antwoordde. De nacht was zuiver van zilverige, stille
schoonheid in wazigen maneglans, vol schaduwen indigo-donker en
verblauwingen in verschiet en verdere ijlte. De wachten meenden,
dat de Koning koorts had maar zij mochten niet dichter naderen: er
was den Koning geen gevaar ••••
In Babylon, vertelde men, was een der schoonste leeuwen, die er in
de parken in de Tuinen werden gehouden, onverklaarbaarder wijze,
door een ezel aangevallen, die hem met een schop van zijn hoef gedood had. Het was een praatje en men poogde het Alexandros te verbergen maar hij hoorde het en zelfs zoo het niet waar ware, was het
verzinsel toch van allerslechtste beteekenis ••••
Toen was het die dag, dat, langs de Assyrische koningsgraven varende op een der kanalen, die regelen de was der wateren des Eufrates', ter bezichtiging dier waterwerken, Alexandros, staande op de
voorplecht zijner galei, de tiara afwoei, welker tulband-achtigen
wrong de smalle diadeem omgaf. De zware tulband viel in het water,
snel mede gesleept door den stroom; de diadeemband, los geraakt,
bleef hangen over de knakkende riethalmen, opgeschoten om een der
graven, aan den boord van het water hunne antieke steenmassa's en
beeldhouwwerken stapelend. Onder de stralende lentelucht was het
voorteeken zoo allerverschrikkelijkst, dat om Alexandros de Vrienden verbleekten. Niemand, die twijfelde aan een naderende, noodlottige toekomst, na zoo ongelooflijk gebeuren. Een Foiniciesch matroos
sprong in het water, zwom, greep den gouden band van de riethalmen
af, zwom terug, den diadeem om zijn arm .... Hij verloor hem weêr
en in zijn moeite tegen den snellen stroom op te zwemmen, zette hij,
wer ktuigelij k, gedachteloos, den, zinkend op nieuw gegrepen, diadeem op zijn hoofd, waar deze schuin weg gleed, te wijd ....
Een kreet van afgrijzen ontsnapte den Vrienden en Alexandros. De
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matroos, aan boord geklommen, bood den Koning den hoofdband, in
aanbidding geknield, plots bewust van zijn heiligschennis. De commandant der galei vroeg, in afgrijzen:
- Heer ....? Den dood aan dien man?
Alexandros aarzelde.
- Zweepslagen, beval hij. En een talent.
Enkele dagen daarna, tartend het Noodlot en het toch vreezend,
toog Alexandros Babylon voor de tweede maal binnen. Als destijds
wemelde de stad op hare terrassen en muren en tinnen van de honderdduizenden, van de immense menigten. In bijna acht jaren hadden
de Babyloniërs den Koning niet gezien. Zij herinnerden zich zijne
eerste binnenkomst, die van den driesten, jeugdigen, soldatesken
overwinnaar, een Macedoniër nog, en wien geen Oriëntalische koninklijkheid omstraalde. Zij herkenden hem niet meer. In hiëratische
houding getroond op de gouden praal kar, roerloos, scheen Alexandros, gekroond en gemanteld, niet anders dan een Perziesch Despoot.
Zoo en niet anders waren de Achaimeniden Babylon binnen getogen.
En wel tevreden waren de rijke, handeldrijvende, wandelstok dragende Babyloniërs en meenden, er was - gezegend de goden! eigenlij k niets veranderd sedert niet meer Dareios maar Alexandros
heerschte en de weg naar Karthago was vrij gebleven!
In het paleis, het aloude, immense, bij de Tuinen rijzende als een
stapel van vierkante steenmassa's, vierkante torens, en omgracht door
den breeden Eufrates, zag Alexandros de Vrouwen weêr. Zag hij ze
na jaren weêr in hoogste vormelijkheid en ingewikkeld ceremonieel:
de hoogwaardige, van dagen nu oude Sisygambis, de teedere Stateira,
zijn kleine Koningin van Azië .... Ook hare zuster, de droevig rouwende, Drypetis, en Ràxane, stralend van stille zege, omdat haar
schoot baren zoû. En dadelij k weêr trof hem, als toen, de bekoring der
Achaimeniden-dochteren. Deze waardigheid en voornaamheid, die
wiegende gratie en bloembroze sierlijkheid en doorgloeid zoowel de
eene als de andere van des weêrziens vreugde en geluk, weêrhouden
om strenge hofzede tot niets dan vormelij ke eerbewijzing. Verteederd
begroette hij wie hij steeds Moeder genoemd hadj verteederd wie,
zijne vrouw eerste in rang, zetelen zoû naast hemopzijnwereldtroonj
wie, Hefaistions weêuwke, neêr stortte aan zijn voet, snik en tranen
nauwlijks bedwongen. Toen zag hij Ràxane aan. Weêr scheen hij haar
vergeten, de bijna Barbaarsche satrapedochter, de prachtige, groote
vrouw, de sneeuwblanke, vuurros het wondere haar ontgolvend haar
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cidaris; weêr herinnerde hij %ich nu dadelijk alles van hare bekoring
maar zoo geheel anders deze dan die der teedere, verfijnde, eigenlij ke
Perzische Vrouwen. Ràxane, hij had haar tot zich genomen in een
oogenblik van beschonkenheid en orgie. Daar stond zij, de indringster, tusschen de andere rechthebbenden, de altijd ge-eerden; daar
trad zij nader; daar neeg zij, met het aangeleerde gebaar, in de vereischte aanbidding, zij, de tweede vrouw, voor de voeten van den
Koning der Koningen, die haar gemaal was. En zij was het, die droeg
in haar schoot wellicht den zoon en den erfgenaam!
In stille smartelijkheid trok zich Alexandros terug. Alleen, gevoelde hij zich ziek van lichaam en nutteloos al het streven %ijner %itl,
doelloos al het geen beiden, lichaam en ziel, hadden bereikt. Het
vreemde heimwee naar dat andere, naar dat meerdere, dat Hoogere,
dat hij niet zich uit denken kon, week niet uit %ijn geest.
De ingewikkelde leger- en staatsbelangen, dezer dagen, om de eindelijke vestiging zijns gezags in deze verkoren hoofdplaats, nam zijn
denken en doen geheel in beslag: onder al die bedenking en verrichting bleef onveranderlijk het weemoedige heimwee kankeren.
Het zoû goed voor hem zijn, dacht hij, een nieuwen veldtocht te beramen. Tegen Karthago, Europa, het Westen •••• Nooit had hij zich
zoo gezond en evenwichtig gevoeld als tijdens het ruwe geweld van
den oorlog, in gevaar en ontbering, in sneeuwen blakende woestijn,
steppen, tijdens uren durende marsch en rit, in stormdrang van een
heftigen aanval, in zicht van een bijna onneembare, op rotshoogte tartende, forteres of uitziende hij naar de wijkende, steeds wijkende einders der te overwinnen Barbarenlanden.
Bezocht hij Sisygambis, dan vroeg zij bezorgd wat hem deerde. Hij
weerde die bezorgdheid af. Zij zeide dan, hoe gelukkig zij was, dat in
deze jaren de dingen waren geworden als zij waren. Zij aanbad, zeide
%ij, zijne grootheid, de godemachtige kracht, tot den daad, van zijn
verheven lichaam, de machtige alomvattendheid van zijn geest. In
hare hartstochtelijke aanbidding had zij hem willen de oogen en de
voeten beiden kussen: er bestond niets voor haar dan hare eigen opgegierde moederlijke hartstocht. Vroeg hij haar naar de dingen van het
vrouwenvertrek, dan weerde zij af, te klein die voor zijn koninklijke
aandacht, als zij zeide. Bezocht hij Stateira, dan ontving zij hem met
hartstocht ook. In zijne omhelzingen smeekte zij hem haar een kind
te geven, zoo als hij Ràxane gedaan had. Hij gevoelde nu àl hare angsten, ijverzuchten, treurenissen en beminde haar zeer en troostte haar
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teeder tot :z;ij in sliep op :z;ijn hart, beide armen wanhopiglij k vast om
:z;ijn borst geklampt maar de vage naglimlach van hoop en geluk om
hare zoete, open gehijgde lippen. Bezocht hij Drypetis, dan sprak hij
met haar over Hefaistion. Boodschappers, die hij gezonden had naar
Egypte, naar het Orakel van Ammon, waren terug gekeerd met den
orakel uitspraak, dat tempels Hefaistion moesten worden gesticht en
zijne nagedachtenis vereerd zoû worden als die van een heros, met
half-goddelijke eer. Hij zag haar even gelukkig om zoo overdadige
hulde, die den zoo beminde door de goden werd toe gestaan maar omdat zij dadelijk weg zonk in stille smart en onbluschbaarverlangenen
ontroostbare rouw, luid snikkende en armen wringende aan zijn voeten, voelde hij nu met haar, heviger weêr, die zelfde smart, dat zelfde
verlangen, snikte hij razende mede in die zelfde rouw .... Na zulke
oogenblikken ontbood hij Bagoas.
Ontbood hij Roxane, dan was hij steeds stil verwonderd over :z;ichze1ven. Hij had haar niet lief: zijn hart ging niet naar haar toe als het
gegaan was naar Barsina eenmaal, naar Sisygambis, naar de jonge
prinsessen, 0 naar de doode Stateira, wie hij een gouden troon tusschen de starren had willen stichten. Soms meende hij, hij haatte die
blanke, die rosblonde vrouw, die groote vrouw, hij haatte haar tot
geeselens toe van haar beeldgelij ke lichaam. Maar zijne koudheid
scheen:z;ij niet te bespeuren en zij bralde, dat:z;ij zwanger was; hij antwoordde dan, dat hij nog een zoon had, Herakles, een knaap van acht
jaren, Barsina's kind .... Zij vleide dan aan zijn knieën en betuigde,
Stateira had hem geen kind gebaard. Eens dat hij haar driftig afwees,
rees zij op, woedend, en riep:
- Zoo zij geen zoon u baart en ik wel, verstoot gij haar dan niet en
zult gij haar dan toch den voorrang laten, boven mij, boven mij?
Hij had haar bij de polsen gegrepen en ruw op de knieën neêr gedrukt. Hij had haar ruw gezegd, dat zij de dochter was van een naamlooze moeder en Stateira een dochter der Achaimeniden. Zij had voor
hem gekronkeld in angsten, zich beloovende ànders zich te zullen
winnen wat hare razende eerzucht wilde. Zij had hem vergeving gesmeekt, om haar zwangeren schoot, willende vaderlijk gevoel in hem
wekken~ Die nacht omhelsde hij Stateira inniger dan ooit. Maar de
volgende nachten ontbood hij Bagoas: donkerder mengde de eunuch
den wijn, zwart scharlak~n om giftigst kruid en op 's Konings bevel,
danste hij zonder oponthoud, ttJt hij in zwijm viel: toen trapte hem
razend de Koning, wreed, onvoldaan, rukte hem op en sloeg hem blin...
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delings met dichte vuisten, meen ende hem in hokkende lust te vermoorden.
Maar een morgen daarna ontwaarde Alexandros het allerrampzaligste teeken en zijn Vrienden ontwaarden het in afgrijzen
met hem.
Het was na het kaatsspel, met de Vrienden op een der tuinterrassen
gespeeld. Hunne gespierde, olie-gewrevene lichamen geheel ontkleed naar de Helleensche wijze - hoe zeer de gekruifde baarden
daarmede ook in tegenstelling waren - begaf na het spel Alexandros
met de Vrienden zich door het peristylium naar de zaal, waar zij
hunne lichte kleedij hadden gelaten, voor zij naar het bad zouden gaan.
Ontzetting bij wat zij ontwaarden, deed hen allen hevig ontstellen,
terwijl Alexandros deinzend kreet van afgrijzen slaakte en het gezicht
in de handen verborg. Op den verhoogden zetel des Konings zagen
zij roerloos zitten een man, met starre oogen als van een waanzinnige
en die zich 's Konings mantel had omgeslagen en den omdiadeemden
tulband opgezet. Hij bewoog niet, zelfs niet toen de Koning en zijne
Vrienden binnen traden; hij troonde daar op 's Konings zetel, hij
staarde: er ging van hem uit een noodlotsvolle, gruwzame, huiveringwekkende verschrikking. Om Alexandros drongen dicht als tot bescherming de Vrienden: Krateros, Perdikkas, Ptolomaios, Meleagros,
Koinos: helaas, Hefaistion was niet daar en niet waren daar Kleitos en
Filotas! Het schichtte door Alexandros heen, dat niet zij daar waren,
om mede hem te beschermen: het scheen hem of onbeschermd hij was
tusschen de overigen en hij miste de drie, die het liefst hem waren geweest! Want bescherming scheen dit maal te moeten komen van
grootste liefde, niet van kracht; bescherming scheen dit maal dien
naakten, nog olie-glanzenden Koning en zijne Vrienden, naakt en olieglanzend als hij, terug komende van hun kaatsspel, niet anders dan als
gespierde athleten, vooral te moeten komen van een hoogere kracht
dan spier kracht en wapenen zouden vermogen tegen dien daar noodlottig getroonden, starenden man!
In afgrijzen deed Krateros - zwaar was hij van leden en somber
zijn buffel kop - een stap voorwaarts. Hij was bang maar hij riep:
- Wie zijt gij, die waagt •••.?
- Dionysios heet ik, antwoordde de starende man.
- Hij is verlicht! Hij is waanzinnig!! riepen de Vrienden.
- Spreek! Hoe durft ge ....? riep Krateros.
De man sprak, als in transe:
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- Ik ben van Messene. De god Serapis verscheen mij en bevrijdde
mij uit den kerker, waar ik geworpen lag om lage, valsche beschuldiging. De god Serapis voerde mij hierheen en beval mij 's Konings
mantel te nemen en tulband met diadeem en hier te tronen, hier te
tronen, op Alexandros' eigenen zetel!!
- Hier de wachten! riep Perdikkas op den drempel.
De argyraspiden, de speren gestrekt, stortten toe. De man werd gegrepen, weg gesleurd van den zetel.
- Folter hem! Folter hem!! riep Alexandros in hevigste ontroering,
de oogen dol, de armen hoog. Neen, folter hem niet! De waarzeggers,
de Wijzen, de Magiërs! Roept Aristandros hier! Laat ons offeren, laat
ons offeren den god Serapis en allen goden!
Ptolomaïos wilde hem den mantel omwerpen. Hij schreeuwde van
ontzetting.
- Wat doet gij? riep hij, de vuisten gebald en als wilde hij zich
storten in worsteling op den Vriend, die hem dekken wilde. De mantel, dien een waanzinnig op mijn zetel getroonde zich sloeg om de
schouders?? Mij!? Weg, weg, met dien mantel, weg met dien tulband!
Aristandros! De offerpriesters! De waarzeggers!
Hij stortte dol, naakt, uit de zaal. Door de lange galerij der
gemijterde, gebaarde, manhoofdige kolosstieren van steen zagen
de Vrienden den Koning, de handen hoog, weg ijlen, zijne athletische naaktheid als van een waanzinnige verijlende in het plechtige,
grauwe paleisverschiet.... Zij grepen hun mantels, zij ijlden
hem na ....
Sedert was Alexandros zeer ziek. De man werd gekruizigd maar
zijn dood zoû niets bezweren, meende Alexandros. Nu was het paleis,
om zoo gruwzaam voorteeken, overvuld van wichelaars, offeraars, die
kwamen uit Egypte, uit Hellas, uit het Oosten, uit het Westen zelve.
De damp der offergeuren week niet uit het paleis, hing steeds als een
wolk onder de hooge, cederhouten zolderingen. De Vrouwen offerden. De wichelaars raadpleegden den geheelen dag der offerdieren ingewand; als een geslagene, zielszieke, waanzinnige liep
Alexandros, oogen dol, in koorts rond, liep hij van offer tot offer,
binnen en buiten het paleis, in de zalen en op de terrassen der
Tuinen ....
Terwijl ter nauwer nood in de wereldstad meer dan onverschillig
gepraat om wat gebeurd was rond ging tusschen de van handelsbelang overvulde Babyloniërs.
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De rozen weelderd~n. Het was de eerste vroegzomermaand en de
rozen, de purperen en de saffraangele, weelderden in slierten langs
antieke, afgebrokkelde, Assyrische kolonnade, waarlangs hunne
sneeuwoogige staarten sleepten witte pauwen.... Zwarte zwanen
dreven over wijd, diep azuren water van vierkante vijvervlakken,
tusschen zeer groote lotosbloemen; leliën bogen of beurden blanke
albasten bekers of zij plengden haar geur of ontvangen zouden dien
geurenschat, ingegoten. Granaatboomen, hooger dan elders, stonden
vuurrood van duizende bloemen tusschen lakgroen geblaarte onder
tur koois-blauwen hemel.. ..
Over de antieke, albasten zuilen van een Assyrische ruïne in de
Tuinen was een verhemelte gespannen. Alexandros, in die schaduw
lag daar, uek, de oogen half toe. Rondom hem, op wijden afstand, de
argyraspiden der lijfwacht, geheel zilver nu glinsterend hun schilden en
helmen en speerpunten, prachtiglij ke parade-soldaten. De eunuchen,
oude en jonge, gehurkt hier en daar, op afstand, wachtten 's Konings
bevelen. Duiven fladderden rond ....
Een jonge Pers naderde, slank in de lichte zomerrusting, van parelen lichte schubben, die droegen de dertigduizend knapen van het
Perzische knapen kamp, dat de Koning in der tijd, voór ujn veldtocht
naar het Oosten, gesticht had. De eunuchen, een voor een, op afstand
kondigden hem met hoofsch ceremonieel, roepende titel, naam. De
ûeke Koning knikte, de knaap naderde het bedde en boog de knie.
- Kom nader, zeide Alexandros.
Hij richtte zich, naderde, boog weêr de knie.
Toen glimlachte de Koning en legde hem de hand op het hoofd.
- Ik zie u weinig meer .... Ge zijt nu groot. Hoe oud zijt gij.
- Vijftien jaren, Koning.
- Groot zijt ge voor uw leeftijd. Zijt ge sterk? Wat ujt ge mooi!
Ge zult worden als uw oom Oxathres, die is mij zeer lief geworden.
Gij, voorname Perzen, zijt trouw, hebt ge eenmaal uw liefde gegeven.
Gij zijt misschien trouwer dan mijn Macedoniërs. Maar ik weet het
niet ....
Hij woelde en wendde. De knaap zweeg.
- Gij ook, knaap, waart mij zeér lief steeds. Herinnert ge u, mijn
prinsje, hoe ge maar vrijelijk mijn tent en kamer binnen liept en mij
Iskander noemdet?
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- Koning, vergeef mij ••••
- Nam ik u ooit euvel? Ik liet u, sedert ik u, een kind, toen ik u
voor de eerste maal zag, nam op mijn knie en ge mij omhelsdet. Weet
ge nog, hoe wij elkander verhälen vertelden, gij in mijn arm, tegen mijn
hart?
- Ik weet het, Heer; ik vergeet het nooit.
- En hoe ge mij na verteldet ...• van den knoop van Gordion, meen

ik....
- Van Bukefalos •.••
- Gij onthieldt nooit juist de som, waar voor mijn. pleegvader
Filippos kocht het volschoone paard: ge zeidet steeds drie talenten?
Zij lachten beiden.
- Het was dèrtien talenten! zeide Alexandros.
- Ik was een kind, Heer ••••
Beiden lachten zij.
- Gij wordt nu een kleine man. Mijn Ochos, wat zijt ge mooi!
Ge gelijkt, weet ge, .••• uwe moeder ....
- In waarheid, Heer?
Alexandros streelde hein om de wang, vol herinnering.
- Mijn broeder gij nu, ja. Ge gelijkt ook op uwe zuster, mijn
kleine Koningin, Stateira ••.• maar ge gelijkt meer nog .••• uw moeder.
Heugt gij u haar?
:- Ik heug mij haar wel, Heer.
- Gij zegt mij niet meer Iskander?
De knaap lachte verlegen.
- Mijn Koning en Broeder, ik wàag het niet meer. Toen was ik
een kind •••• Gij bedierft mij en liet mij .••• Weet ge, de Perzen noemen
u véel Iskander!
- In waarheid, Ochos?
- Als zij uw roemruchte daden vertellen en bezingen uw grootheid, Heer, op de marktpleinen en in de kampen.
- De naam klinkt mij melodiesch toe. Zeg hem eenmaal gij.
- Iskander.
- Zeg hem nog éenmaal.
- Iskander. Iskànder, mijn Vorst!
Alexandros lachte den knaap toe.
- Er was nu de oude klank in uw stem. De hartstochtelijke kinderklank, dien ik liefheb. Het was een herinnering•.•• De herinneringen, weet ge, Ochos, bestormen mij, sedert ik ziek ben en lig. De her-
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inneringen, niet aan veldslagen en hoog op rotsen gelegene forteressen,
die wij bestormden, maar de herinneringen aan zoete, teedere dingen,
die het bijna onmannelijk is te bepeinzen. Maar .... ik ben de Overweldiger met het teedere hart .... En ik ben ziek, mijn knaap en dan ...•
bepeins ik die dingen diep en ben er vol weemoed om. Om Hefaistion
ook •..• dien ik verloor. Om .... anderen ook, die ik verloor.
- Spoedig zult ge genezen, Heer. Een held als gij, eengodezoonen
god zoo krachtig als gij in uw edelen vorm van menschelijkheid ...•
Zoudt gij lang ziek kunnen blijven? Genezen zult gij weldra.
- Gelooft ge?
- Ik geloof, Heer.
- Zoudt ge meê willen gaan, Ochos, zoo ik naar Karthago trek, dat
ons steeds tart ••••?
- Heer ••••
- En naar de Zuilen van Herakles? En dan Iberië door, Gallië
door••.• tot de Alpen?? Die zijn wonderbaar!
- Heer, ik volg u overal.
- ••••Hij haat mij niet, dacht Alexandros. Zoo zoû geen kind huichelen kunnen.
Raadselachtig zag hij den onttroonden prins knaap aan. Wat zoû
zijn toekomst zijn? Herinneringen aan jaren geleden wolkten bij
Alexandros op.
- Ik herinner mij, zeide Alexandros; een ouden hovenier, den
patriarch aller tuinlieden hier •••• in de Tuinen van Babylon. Hij
snoeide ten gerieve van vele vorsten jaren lang de boomen en heesters
dezer paradijzen en hij sprak mij over de wijsheid, die hem hoomen
en bloemen leerden .... En ik zeide hem, dat ik, misschien, eenmaal
hem zoû benijden.... Hij was een raadselvolle mensch... Leeft
hij nog?
- Ja, Heer. Ik weet van den patriarch-tuinman. Hij leeft nog
steeds.
- Snoeit hij nog steeds?
- Steeds, Heer.
Zij lachten elkander in de oogen maar het werd Alexandros of de
koorts in hem zich hief.
-.... Ik benijd hem, mompelde de Koning. Hij werd oud van
dagen, in wijsheid. Ik .... jong .... zal ik sterven .... Ben ik zoó gegroeid
in macht, dat ,het te zeggen niet is? Helaas, mijn arme macht!
- Zoete knaap, zeide Alexandros. Ik ben héel moê. Laat mij. Ik

ISKANDER

I47

wil pogen te doen rusten mijn .jagende hoofd, mijn kloppende hart,
mijn barstende slapen.
Hij kuste het gebogen knapevoorhoofd.
- Stateira! dacht hij. O-mijn doode •••• 0 mijn liefde •••• 0 zoete,
teedere, onmannelijke dingen, die Alexandros •.•.
Toen:
- Zeg mij nog eenmaal den naam .•..
- lsUnder!! zei de knaap hartstochtelijk en kuste Alexandros de
handen.
- Ik heb den zoeten naam •••• voor het laátst gehoord, dacht de
Koning van Azië in koorts. Aristoteles, leerdet gij ooit mij wijsheid ••..?
Hij sloot moede de oogen: door zijn koraalrood doorschenen oogscheelen zag hij der duiven vluchtige schaduwen wemelen want de
vogelen fladderden omdat op rees de knaap .••.

xxxv
Niemand, die volgende dagen, bespeurde, dat de Koning ziek was.
Integendeel, algemeen geloofde ieder in het paleis te Babylon, dat
Alexandros na tijdelijke afmatting en neêrslachtigheid, zijne gezondheid terug had gewonnen. De Vrouwen, de Vrienden, de hovelingen,
zij waren nu gewend aan 's Konings ongesteldheden, die kwamen en
gingen en van geene beteekenis schenen. Hij zelve meende, dat hij te
mistroostig en zwaar telde zijne stijgende, dalende koortsen. Dezer
dagen deed hij met geestkracht de staatszaken af, regelde van verre
met ijzeren hand de moeilijkheden, die Antipatros in Macedonië hem
veroorzaakte, Maar plotselinge angsten troebelden hem dan weêr de ziel
en voor wat Antipatros' zonen, Iolaos en Kassandros, beiden onlangs te
Babylon aangekomen, zouden kunnen uitrichten, was hij ziekelijkbezorgdals hij zelden was in oorlogstijd, voor een veldslag, inzicht van
den vijand. Als hij aan de beide jongelieden dacht, trilden in hem heftig
de zenuwen, klopte hem het hart naar de keel, sloot hij zich op in zijn
kamer, sloop des nachts de lange galerij af, uitluisterend of zij niet de
wachten omkochten om hem te naderen en te vermoorden ...• in opdracht van hun vader, den regent van Macedonië •••• in opdracht van
zijn eigene moeder, Olympias, wie hij geweigerd had Macedonië te
verlaten en ten paleize te komen te Babylon. Uiterlijk openbaarden
deze achterdochten zich niet. Slechts zijne plotselinge, .onweêrhoudbare driften en razernijen overheerscliten hem soms en barsttten uit.
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Zoo, toen Kassandros zich, kort na zijn aankomst, niet had kunnen
weêrhouden luide te lachen omdat ter audiëntie eenige Barbaarsche
opperhoofden zich in aanbidding vernietigden, samen krimpend, aan
Alexandros voetschabel. In woede was Alexandros gerezen, had zich
op Kassandros gestort, hem met beide handen in de haren gegrepen,
hem het hoofd tegen de steenen muren geslagen en nog eens geslagen, bliksemend zijn oogen, donderend zijn stem en gezegd, dat het
uit moest zijn, voor goed, met die Macedonische ongemanierdheid.
Die nacht luisterde de Koning uit of Kassandros hem niet vermoorden kwam. Er waren spelen, festijnen, orgieën. Het was of de Koning,
troonende nu voor goed in dit antieke paleis, met de schimmen der
antieke, koninklijke wellusten wilde mengen de eigene werkeüjkheid
der opgegierde zinnevervoeringen, of hij zich uit wilde leven als die
immense, vroegere Babylonische en Assyrische Koningen en Koninginnen hadden gedaan: Sardanapalus, Belzasar, Semiramis, Nitokris,
Nebukadnezar. De groote, hooge, als uit steen gegroeide pijlerzalen
met de raadselvolle steen kolossen, met de eeuw-oude, metaalzware
gordijnen, waaraan de manshooge, oud gouèlen franjes, vol waas en
wolk van geur uit de bronzen lampen, wemelden in die nachten van
gasten, van de vrouwen en dochteren der Babyloniërs en het was of de
muziek der lieren en harpen, de dans der wringende lijven, de zwelging dier donkere wijnen een wellust weefde, waarin de zinnen steeds
zochten of de antieke genietingen, vergeten sedert vele geslachten, of
de nieuwe, nog nooit gewezene, nog nooit uitgedachte, nog nooit uitgenotene, de razende, de snerpende, de verrukkende, de vervoerende,
de in demonische paradijzen opgierende, meê zwierende ••••
Zoo, een dier nachten, onthaalde Alexandros Nearchos, zijn vlootvoogd. Het was het immense festijn, waar veroorloofd was wat eischte
iedere opwelling, ingeving, gril. Toen de Koning rees om zich te verwijderen en zich te baden voor hij zich ter ruste begaf, smeekte hem
aan zijne voeten Medios de Thessaliër die nacht toch ten zijnent te
eindigen. Het immense festijn was het godemilde genot aan deze duizende stervelingen gegeven, wees Medios: bij hèm zoû het zijn wat
een sterveüng offerde aan een god, Alexandros. De Koning, ter nauwer nOQd nog beschonken, liet, gevleid, zich overhalen. Hij ging met
Medios mede. Hij feestte met hem die geheele nacht, aanbeden, geofferd als een god der wellust zelven. Toen hij dien morgen terug
keerde in het paleis gevoelde de Koning zich zeer ziek en legde zich
ter afkoeling zijner koortsen te bedde in zijn badzaal.
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Den volgenden dag, zich beter voelende, ontbood hij Medios, uit
tegenhoffelijkheid, speelde met hem aan het dobbelspel: hij verloor
telkens. Hij baadde, offerde den goden; die nacht had hij hevige
koorts. Den volgenden dag gevoelde Alexandros zich zeer verlucht:
hij baadde, offerde en rustte in de badzaal, waar hij Nearchos ontbood,
die hem verhaalde van zijn zeetocht en den Oceaan. V06uich zag
Alexandros de immense zee, die hem als een raadsel van oneindigheid
had toe gelokt ....
De dagen daarna stegen de koortsen in hevigheid. Alexandros liet
zich dragen naar de vijvers in de Tuinen; hij lag onder het verhemelte,
gespannen over de albasten zuilen der Assyrische kolonnade. Hij ontving de Vrienden en sprak met hen over benoemingen van vele offieieren: hij wilde slechts zeer beproefde officieren benoemd zien,
zeide hij. Zijne stem klonk nadrukkelijk maar bijna onverstaanbaar.
Die volgende dagen werd Alexandros zich bewust, dat ,hij stervensziek was.
Het was een vuur neêrstralende zomer. De steenhitte der groote
stad, tusschen hare monumentale muren en gloed afstralende torens
was onadembaar. De Eufrates blaakte als met brandend goud en uit
zijn grachte-omgordeling rezen als uit ziedende ovens de gloeiende,
vierkante steenmassa's van het paleis of zij in brand uit zouden barsten: het water scheen vuur te zijn. De rozenmassa's en tuberozen aan
de balustraden hingen verschroeid. Maar boven, in de Hangende
Tuinen, woei de koelte en weefde de luchte, levensblij de zaligheid.
Alexandros, tusschen ijlingen door, in plotse verteederingen, na
nachtmerries van Herakles' Zuilen, wier nauwe engte hij doorworstelde om naar een vèr vizioen van glanzende, sneeuwige Alpen te storten
aan het einde aller bestaanbaarheid, rekende zuiver uit, dat hij drieen-dertig jaren telde.
En verwonderde zich smartelij k, doodesangstig puilende zijn groote
koorts-doorbrande oogen, hijgende zijn verdroogde, niet leschbare
keel, den adem schroeiende langs een verhemelte, dat hem de woestijnen van Libyë deed heugen in een warrelenden drom van duizende
jagende, zich verdringende herinneringen.
De geneesheer Filippos de Akarnaniër meende, dat het beter ware
zoo de Koning uit de Tuinen niet naar het aan zonnezijde opene,
smoorheete paleis meer werd heen gedragen maar naar het kleine
tuinpaleis, dat, koeler, bij de vijvers rees, achter in de schaduw van
het, van bloemen in scharlaken glorie staande, granaatboomenbosch.
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Dezer dagen was het van de Vrienden vooral Perdikkas, die nu Filotas, Kleitos, Hefaistion niet meer waren, de genegenheid, het vertrouwen van den Koning genoot. Tevens had Roxane, met al hare
verleiding, gepoogd Perdikkas voor zich te winnen en waszij geslaagd.
De Koning wellicht ongeneeslijk ziek, al vertoonde hij ook telkens
weêr beterschap onverwacht, was de vraag wie, na zijn dood, zijn ontzaglijke wereldheerschappij zoû erven, in aller harten, op aller monden. Er waren er die spraken van Herakles, Barsina's zoon, te Pergamon opgevoed, een knaap van acht jaren; er waren er, die wachten
wilden wie Roxane, in de achtste maand harer zwangerschap, dra
zoude baren. Dezen bespaken de aanstaande erfenis met Perdikkas,
die echter, met Roxane samen, om redenen verfijnder staatkunde,
waarachter zij hunne voornemens bedekten, uit Macedonië had doen
komen Arrhidaios, Alexandros' half-broeder, zoon der hetaire Filinna
en wien Olympias reeds als een knaap, omdat hij scheen sterk en
groot en verstandig te worden, het brein had verward door filters en
tooverdrank, zoodat hij onnoozel was opgegroeid en nooit meê met
Alexandros zoû kunnen dingen.
Terwijl de zalen en terrassen van het groote paleis dampten van de
stadige offers, die de Koning beval, die de Vrouwen bevalen, in bezorgdheid en wanhoop Sisygambis en de jonge Stateira, woelde en
woedde het gekuip reeds onder den schijn van smart om Alexandros'
naderend einde. In stijgende angsten werden het gewaar de oude, de
jonge Koningin en gevoelden zij zich verlaten, weg geschoven, vereenzaamd met haar beiden, terwijl Drypetis, in ontroostbaren rouw om
Hefaistion, dag aan dag zichtbaar verkwijnde, liggende roerloos in
smart en verhongering over den steenen vloer, als het groote rouwbetuig der Perzen eischte. De voorname Perzen, die de Koning de laatste jaren verzameld om zich hield en waardeerde, werden dezer dagen
door de Macedoniërs van hem gehouden en zelfs Sisygambis en Stateira hielden zij ver. In smart en angst bleven de oude, de jonge vrouw
in elkanders omhelzing en luisterden uit, terwijl ginds, in een vertrek
tot rouw ingericht, Drypetis, roerloos, uren lag over de steenen.
Die nacht - en somber, trots den zomer, trokken zware wolken
over de starreluchten heen en sloegen schaduw over de Tuinen, de
donkere steenmassa's van het paleis, den Eufrates, de ginds in luchter- en fakkelschijn verglimmende wereldstad - werd boodschapper
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van den Koning ge kond, uit het kleine zomerpaleis in de Tuinen,
achter het granaatboomenbosch. Binnen gelaten, kroop hij in eerbiedbetoon over den grond en overhandigde hij der Koningin Stateira wastabletten met 's Konings zegel. Het trof Sisygambis vluchtiglijk, dat
zij dezen man zich niet heugde onder 's Konings dienaren maar indruk maakte het haar niet: nu de Koning ziek was, waren wellicht
àndere dienaren om hem, op der geneesheeren verlangen.
Stateira verbrak het zegel en las: de letters schenen '5 Konings
handschrift.
- De Koning ontbiedt mij, zeide zij.
Een ijverzucht stak op in Sisygambis en verblindde haar geheel;
zij zag de wastabletten zelfs niet in.
- Ga, gebood zij, hoog, in smart, dat hàar niet de Koning ontbood.
Slavinnen be-ijverden zich om de kleine Koningin, schoeiden haar,
sluierden haar, geurden haar, in ijlige haast. Hare eunuchen be-ijverden zich, riepen hare wacht van Perzische lijfsoldaten, een zestal
slechts met hun officier. Zijzelve, twee, zouden haar vergezellen, met
drie slavinnen. Op het oogenblik te gaan, aarzelde de kleine Koningin.
Zij verlangde naar den Koning maar zij beefde van hevigen angst.
- Grootmoeder! riep zij, zich omkeerende en de armen strekkende. Ik bid u: verzei mij!!
- Neen! zei Sisygambis. Mij ontbood de Koning niet. Ga!
Zij wees haar weg en wendde zich af. De kleine Koningin aarzelde
steeds. In de weifelend verlichte 'zaal - door het wijde, steenen
raam verglimmelde Babylon in de verte, onder de drijvende schaduw
der wolken - stond zij, besluiteloos, hulpeloos. Reeds wachtten
haar in de galerij de officier en de zes lijfsoldaten. Reeds bereidden zich haar voor te gaan en te volgen de eunuchen en de
slavinnen.
Plotseling stortte zij naar het rouwvertrek, waar Drypetis lag over
den vloer.
- Zuster!! kreet de kleine Koningin. Drypetis! Zusje! Hoor mij!
Gestoord, kreunde Drypetis.
- Zusje! riep Stateira! Hoor! De Koning ontbied mij, waar hij ziek
ligt, in het kleine zomerpaleis, bij de vijvers!
Op den drempel verscheen Drypetis, los hare haren, in verscheurd
gewaad.
- Ik moet de Tuinen door! riep Stateira. Ik ben bang! Zusje, mij
zusje, vergezel mij!!
n
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- Gij gaat met uw slavinnen, eunuchen, wachten? vroeg, in gestoorde transe, Drypetis.
- Zij vergezellen mij, be-aamde Stateira. Maar toch ben ik bang!
Drypetis, mijn zusje: ik smeek u, ik smeek het u aan uw voetjes: vergezel mij, ik ben bang, ik ben bàng!
- Ik sta in rouw, zeide Drypetis en haar gebaar wees heure haren,
haar verscheurd gewaad.
- Het is nacht! riep Stateira. Sluier u! Sla om dezen mantel!
Schoei u slechts! 0 mijn lief zusje, aan uw voetjes smeek ik het u!!
Zij was met een snik gevallen aan Drypetis· voeten, omhelsde hare
knieën in angst.
- Het zij, gaf Drypetis toe. Schoeit mij, beval zij de slavinnen.
- Haast u! smeekte Stateira. De Koning wacht!!
De slavinnen be-ijverden zich. In bijna weêr transe liet Drypetis
zich schoeien, terwijl in zenuwig ongeduld Stateira heen en weêr liep
en de handen wrong. De mantel werd Drypetis omgeslagen, zelve
sloeg Stateira haar den sluier rondom het hoofd •••.
- Gaan wij! Gaan wij! haastte Stateira bevende.
Zij gingen. Zij gingen de galerij door, de lange, met de manhoofdige,
steenen stieren. Zij traden uit op het terras, waar de schildwachten
zich herstelden uit hunne dommelige, speer-leunende houding. Voor
duisterden de Tuinen, de Hangende Tuinen van Babylon, onder de
vreemde lucht van donkere, drijvende wolken, die verslonden de
starren en onder hun druk den adem benamen. Het woei van zwoele
wind of het suisde van schimmen en geesten •..•
Zij gingen. Voor ging de officier, rondom de groep der zes lijfsoldaten. De eunuchen volgden: lantarenen droegen zij van spiegelsteen
en bleeke glinsterglansstreepen liepen elkander na over den kiezelweg.
Dichter aan elkander geklemd, gingen Stateira en Drypetis. De drie
slavinnen volgden.
- Hoe donker! Wat wind! klaagden zij.
Zij gingen. Het was een lange weg. Zij gingen door het palmenbosch, dat ruischte en bewoog van weeklagen; zij gingen langs de
vijvers, donker van nachtweêrspiegeling. Zij haastten zich, bang, dat
de Koning ongeduldig zoû worden. Plots struikelde Stateira.
- Ach, ach, ach!! riep zij.
- Verzwiktet gij u, mijn zusje!? erbarmde zich Drypetis.
- Ik weet niet, riep Stateira. Neen, neen, slècht voorteeken zoû dat
zij n! Haasten wij ons, haasten wij ons!
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- Ach, ach, ach! riep Drypetis. Hefaistion! Hefaistion!! Jong stierf
hij reeds! Als de oude Magiër het mij spelde!
- Still Still kreet Stateira in hevigsten àngst, zich klampende aan
Drypetis.
Achter haar klaagden en kreunden de drie slavinnen.
De vijvers, zwarte, vierkante vakken, waar het water wel stille glanzen van pik had, waren zij voorbij. Het granaatboomenbosch stond voor
hen op als een dichte muur, zoo zwart ook, ofhet niet over dag in scharlaken glorie stond van duizende bloemen. Daar achter, heél achter, was
het kleine zomerpaleis, waar de Koning, ziek, wachtte, als dacht Stateira.
- Haasten wij ons, haasten wij ons! repte Stateira zich en Drypetis
achter de nu ijlende, lantaren slingerende eunuchen; de soldaten versnelden de pas.
- Wie daar!? klonk een stem.
- De Koningin van Azië! kondigde luid de officier. Plàats!
Er waren daar vele mannen, scheen het. Waren het de eerste schildwachten van het zomerpaleis? Onduidelijke driftige woorden werden
gewisseld. Plotseling brandden op toortsen. Tusschen de toortsen,
tusschen de mannen, lijnde plotseling een groote vrouw: haar mantel
scheen geel of grauw.
- Plàats!! herhaalde woedend de wachtofficier, de vrouw niet herkennende.
Maar de kleine Koningin gaf een kreet van afgrijzen.
- Roxane!! riep zij, in hevigste ontstelling.
Naast Roxane, uit de boomschaduw, in het toortsegevlam, verscheen Perdikkas.
- Vooruit!! beval hij met hoog gebaar.
Een plotse verwarring, een strijd. Over de jonge Vrouwen was het
of de hemel neêr donderde. De wachtofficier,doorbliksemd, viel neêr;
reutelend lag hij, in het zwart diepster schaduw. Overrompeld vielen
en vluchtten de lijfsoldaten. Schreeuwend vluchtten de eunuchen,
slavinnen.
- Grijpt haar! beval Roxane.
Ruwe handen van beulstrawanten grepen de beide jonge Vrouwen,
verstikten hare kreten. Zwarte wolken schenen zwaar over haar neêr te
storten, als barstte de nacht over haar heen.
- Meê! beval Perdikkas. Dooft de toortsen!
- Wij weten den weg niet! riepen de kerels tusschen de ûelskreten
der tusschen hunne knuisten reeds stikkende Vrouwen.
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In donkere ongelooflijkheid sleepten zij mede Alexandros' kleine
Koningin en Hefaistions weeûwke.
- Ik haatte je zoodra ik je zag! riep Roxane, de weggegooide lantaren van een der eunuchen heffende voor Stateira's door doodsangst
vergrijnsde gelaat. Ik haatte je en je zuster haatte ik als jou! Vergezelt
zij je? Des te beter! Trotsche dochters der Achaimeniden, wier dorre
schoten geen kinderen baren maar wier trots steeds voorrang eischt!
Zij lachte juichende hel.
- Ik zal baren!! riep zij en hare demone-oogen vlammeldeninden
lantarenschijn. Alexandros' erfgenaam zal ik baren!
- Meê! riep Perdikkas. Hierheen!!
- Waarheen? riepen de strompelende beulen in wier knuist klompen de dochters Dareios' reeds stierven ....
- Naar de put! Hierheen!! riep Roxane.
- Daar is geen water in om ze te verdrinken! riepen de kerels.
- In de put! beval Perdikkas. Beiden! En dan vol de put, met blaren, met takken ....
- Met aarde, vol!! krijschte Roxane •

...... .....................................................

In de nacht, wolken stuwende, dat BabyIons starren niet zagen,
ruischte om het geroep rondom de hevige wind, de zwoele zomerstormwind, medeplichtig, en kraakte in de kruinen der hoomen ....

XXXVII
In het kleine zomerpaleis bij de vijvers lag Alexandros stervende.
De vreemde ziekte, die hem ondermijnde, met de koortsen, die stegen
en daalden, stegen en daalden als vurige golven, die hem hieven op
vlammen en zinken deden in klamme kilte, was den geneesheeren onbekend. Toen Krateros eenmaal Bagoas dreigde:
- Is de Koning vergiftigd?
antwoordde de eunuch, vast zijn oogen in des boozen Krateros'
oogen:
- Zoû dan de giftmenger negen jaren hebben gewacht??
Nu lag Alexandros stervende. Omdat haren en baard hem hinderden, had hij zich knippen en scheren laten. Groote zorgen om staat
en leger, om Azië en Macedonië, om de Vrouwen en den kleinen
Ochos, doorwoelden hem in zijn heldere uren, als de stormende ijling
van koortsen stillag. Dan zonk, na te vergeefsche uiting, die nog als

ISKANDER

155

na-koortsende bezorgdheid, en lag hij mat, bedenkende, dat nutteloos
alles was, dat alles niets was, en de wereld te veroveren niet de moeite
waard en ~g hij voor zich als groote, duistere spinnewebben, al spinnewebben, als groote, duistere spinnen geweven hadden in het Graf
van den grooten Kyros •••• En lag dan moê, te wachten.
In de stad was nu de groote ontroering. Maar het grootst woelde die
in de kazernen, binnen en buiten de stad, aan des Eufrates' boord, in
het leger. En die ontroering woelde zoowel in der Macedoniërs harten
als in die der Perzen. De eersten bedachten, dat zij Azië nu zouden
veroverd hebben om, na des overwinnaars dood, het wederom te
moeten veroveren, voor wien •••.? De laatste bedachten, dat, waar
zij altijd door Koningen waren geregeerd geworden, Alexandros hun
een groot, rechtvaardig Koning geweest was, dien zij hevig hadden
leeren beminnen, en zij angstigden nu voor de toekomst, die verwarring zoû zijn, nieuwe strijd •••.
Om het paleis, om de Tuinen zwermden de Babyloniërs en de soldaten des legers, tuk op nieuws, de laatste tijding van den zieken
Koning, die, als zij wisten, lag in het kleine zomerpaleis bij de vijvers.
Tot niet de soldaten zich houden konden. Aan de groote poort, oprijzende massief monumentaal met zijn steenen dorpelwachters, gewiekte kolossen, drongen zij samen, ongewapend, in hunne lederen
tunieken, drongen zij de breede trapvluchten op, drongen zij binnen,
drongen zij, ruischende als een stormzee, binnen de zalen, zochten,
verloren zich over de terrassen, verspreidden zich zoekende door de
Tuinen. In vuur blaakte de zomerj zwanen en duiven waren weg gescholen in schroeiend riet en dorrend looverj dood lagen de hagedissen aan den kiezelweg, die verzengde de schoenzolen. De Spiralende
lucht weêrtrilde zichtbaar als van ziedende atmosfeer. Toen zij achter
het granaatboomenbosch, waarvan de roode bloemen zwart vielen in
verschroeide verlepping, het kleine zomerpaleis hadden gevonden,
snikten zij op, radeloos en wenschten toegang om hun stervenden
vorst te zien, hem, die hen geleid had door een epos van overwinningen. Toegang werd hun gegund. Nu traden zij binnen, angstig smartelij k de oogen, dempend den krakenden tred hunner drooge soldatenzolen, dempend de smartelijke stemmen ook, dan zwijgend, ongeloovig nog, zich niets meer herinnerend dan Alexandros' milde of
roemvolle daden, dan de bekorende beheersching, die steeds van hem
was uitgegaan, als van een betooveraar. Strengheid, onverzetlijkheid,
onrechtvaardigheid, tyrannie, zij heugden zich die niet meer. Luchti-
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ger gebouwd dan het groote paleis en dagteekenend uit latere eeuw,
was toch nog van galerijen en zalen uitgebreid dit tuinpaleis, dat uit zag
met zijn hooge ramen naar de verre einders der Mezopotamische vlakte.
Als in licht vertrild en versidderd, wemelden ginds de in glans verbleekte palmbosschages met de strepen der nauwlijks zilverblanke
kanalen. De soldaten schreden voort. Toen zij naderden het vestibulum van de vertrekken des Konings, woelde even de ontroering op,
dadelijk onderdrukt. De Vrienden ontvingen hen, heetten hen zich te
bedwingen. Zij traden binnen de wijde slaapzaal. Zij zagen Alexandros. Zij zagen hem vagelijk maar. Hij lag, op een verhevenheid, in
schaduw van bronszware gordijnen. Het trof hen dadelijk, dat hij zijn
haren had doen knippen, dat de baard niet meer zijn gelaat omkranste. Hij zat op in zijn bedde, door kussens gestut, bleek, vergroot de
oogen, in die vergrooting, die de staage koorts veroorzaakte. Hij
groette hen, met nauw weemoedige waardigheid; hij reikte de hand,
die zij, de treden opgaand, drukten en kusten. Zij traden neêr; dan
snikten zij op, verlieten door verdere opene deur de zaal. Zij gingen in
honderdtallen, in duizendtallen voorbij, durende uren; hij wilde, dat
zij allen komen zouden; eindeloos scheen dat komen en gaan. Toen
de laatsten waren gegaan, viel Alexandros doodmoede, uitgeput in een,
of hem slechts zijn allerlaatste krachten hadden kunnen doen richten
in waardigheid ten aanzien van het, langs zijn sterfbed voorbij trekkende, leger.
- Goden! riep hij, radeloos. Wie zal na mij hen leiden??
Langzaam, langzaam viel de wazende avond na den blakenden dag.
De lucht koelde niet; de nastooming van dien gloed, of de hitte alle
sappen had getrokken uit bron en plant, alle vocht zelfs uit vijver en
rivier, zwoelde benauwend binnen en buiten. Van uit het bed, in de
diepe donkerte der gordijnen, zwaar als bronze zuilen beeldende
hunne plooien nu, zag Alexandros over de dwarste der zaal, door de
open steenen ramen in den mist der niet meer te onderscheidene
vlakte. Hij meende, dat zijn blik brak.
De Vrienden waren daar. Hij wenkte ze nader.
- Waar, vroeg hij; is Sisygambis, de Moeder en Koningin?
- Zij is verwittigd, zeide hem Perdikkas, die nader trad.
Hooge kandelaberen werden ontstoken: een gloor van lichtschijn
breidde.
- Waar is Stateira? vroeg Alexandros. Waar is mijn kleine Koningin
van Azië?
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- Zij is verwittigd mede, zeide Perdikkas, sidderend.
- Waar zijn de Vrouwen? drong Alexandros: hij zag ze voor zich
in vizioen, in peri-schoone, oververfijnde, bloembroze bevalligheid en
voornaamheid.
- Hier is Roxane, wees Perdikkas.
Roxane trad uit schemer te voorschijn in den lichtglans der luchters.
- Heer! snikte zij. Hier kniel ik naast uw bedde, ik, die draag in
mijn schoot uw zoon, want een zoon zal zijn uw kindH
Zij wachtte begeerig op wat hij zoû zeggen, in aanzicht en gehoor
der omringende Vrienden; Krateros, Ptolomaïos, Meleagros, Koinos:
er was daar ook Seleukos, er was Antigonos ....
Alexandros scheen haar niet te herkennen. Of hij haar niet zàg,
overblikten haar zijn weifelende oogen, of hij niet zich haar heugde.
- Perdikkas! stamelde hij, en het was of een haastend denkbeeld
hem drong, dat al overheerschte.
Perdikkas naderde. Alexandros schoof zich talmend zijn koningsring van den vinger af.
- Perdikkas, herhaalde hij, reikend den ring. Zie hier .... mijn ring.
Dat men .... na mijn verscheiden ....
Zijn stem verhief zich.
-.... mijn lichaam brenge.... in Libyë .... in den tempel .... van
Ammon-RL .. Jupiter-Zeus ....!!
- Heer! smeekte, begeerig, Perdikkas. Aan wien, na u, de heerschappij??
Alexandros' blik brak. Zijn stem zonk. Hij kreunde in smart, of hij
de toekomst zag:
- Aan wie .... onder u .... het krachtigst .... zal blijken!!
Roxane kon een luiden kerm van teleurstelling nauw onderdrukken. Zij lag met haar zwaren schoot over de trede en snikte op, wringende de armen, witter nog in luchterschijn.
- .... Bereid mij dàn .... grijnsstamelde Alexandros, bijna ironiesch;
feesten van rouw.... in nooit geziene grootschheid ....
Was het de laatste opflakkering van al zijne meêstervende hoogmoed?
- Heer! riep naderend Krateros plots, in een opkomend bijgeloof.
In naam der grootste goden, zeg mij, zèg mij nog:wannèer .... wilt ge,
dat wij u de goddelijke eer zullen bewijzen ....??
- Wàt?? vroeg Alexandros, zich stervend richtende: er scheen een
vreemde lach in zijn stem te trillen.
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- Wanneer, 0 Heer, .••. ik sméek het u! .... zeg het mij .... wilt ge, dat
wij u,o Zoon van Zeus, de goddelijke eere bewijzen in hoogste wijding, in hoogste wijding! Want heiligschennis, zoo wij dit niet weten,
kunnen, wij rampzaligen, bedrijven, onbewust!!!
De Vrienden luisterden angstig uit naar 's Konings antwoord, dat
zoû zijn van groot godsdienstig gewicht. Hij was neêr gezonken; uit
de diepere schaduw der zuilzwaar plooiende gordijnen klonk, om nu
reeds wetenden weemoed, zacht ironiesch, nauw bitter, en of hij met
zich en heel de menschheid meêlijdend spotte, dit raadselvolle woord:
- Wanneer gij allen .... gelukkig .... zult zijn ....!
Over de trede stortte Ràxane neêr, in wanhoop om haar wellicht
nutteloos zwangeren schoot.
Toen was het héel vreemd. De zware, stoomende mist der avondlijke nazwoelte was buiten, over de vlakte, opgeklaard. De diepe
blauwte der wijde hemelen straalde van starren .... de palmen lijnden
zich uit in duidelijkheid; de kanalestreepen zilverden op: er breidde
uch de wijde wijdte .... in wijd verklarend verschiet....

XXXVIII
In het vrouwenvertrek stond Sisygambis. Bagoas had haar juist den
dood van Alexandros gemeld.
- Heeft de Koning nooit naar mij gevraagd? riep uj smartelij k.
Naar mij, die hij noemde Moeder en Koningin, van het eerste oogenblik, dat hij mij zag?
- Moeder onzer Vorsten, zeide Bagoas. De Koning vroèg naar u.
- Helaas, gij verwittigdet mij te laat?!
Bagoas had een gebaar van wanhoop: de Vrienden hadden hem
weêrhouden; de Macedonische wacht, op bevel van Perdikkas, hem
niet door gelaten.
In smart en radeloosheid hief uj de armen.
- Wat is er gebeurd?! riep uj met puilende oogen. Ik ben verlaten
van iedereen!! Was de Koningin Stateira bij den Koning?
Bagoas wierp uch over den grond aan Sisygambis' voeten; hij
kreunde.
- Waar zijn uj!? riep Sisygambis. Zijn mijn kleindochteren nog
steeds in het zomerpaleis!? Waar de Koning de Koningin ontbood?
Waar is mijn zoon Oxathres, met mijn. neven? Waar is Ochos, mijn
kleinzoon? Spreek!
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De eunuch kromp van smart aan Sisygambis' voeten.
- Moeder onzer Vorsten, zoo groote verwarring heerscht, dat ik
niet weet, wat u te zeggen!
Zij schreeuwde nu hare smarten uit in lange schreeuwen; zij snikte
hoog op. Zij wrong hare armen in een bijna vreemde rythmiek. Hare
oogen puilden. Toen begon zij, schreeuwende, hare sluiers te scheuren. Zij trok zich de pinnen uit de nog zwarte haren en verwarde snikkende de kronkellokken rondom zich. Toen scheurde zij hare kleederen in lange reten. De, om haar aankruipende, slavinnen verzamelden hare juweelen, die zij zich af deed: ketenen en armbanden; hare
vele ringen schoof zij af in der vrouwen reikende palmen; zij ontschoeiden haar, dat zij blootsvoets was, drukten los hare enkelringen.
In een barbaarsche schoonheid van smartelijk rouwbedrijf stond zij
wringende, schreeuwende, snikkende.
- Alexandros! riep zij. 0 mijn zoon!!
Rondom snikten en schreeuwden hare vrouwen en scheurden de
kleederen en ontspangden de haren.
- Leid mij tot hem! smeekte Sisygambis Bagoas.
Hij richtte zich; hij snikte, wrong zich nu als de vrouwen, scheurde
zijn kleed. Hunne kreten vervulden het geheele paleis. Nu liepen alle
hofbeamten aan, allen Perzen; blijde zich in deze smart te verzamelen
om de oude vorstin, verdrongen zij zich een duizendtal rondom haar
heen, liepen dan weêr terug door zalen en galerijen en over terrassen:
hun rouw kreten klonken tot in de Tuinen, tot over den Eufrates, tot
in de stad ••••
Onzegbare verwarring woelde overal. De zorgelooze gelij kmoedigheid der Babyloniërs vertroebelde in duizend nog onduidelijke angsten, nu bekend werd de mare van Alexandros' dood. Wie van hem
de wereldheerschappij erven zoû, was de verwarrende vraag der onzekerheid. Er was sprake van Barsina's zoon, er was sprake van Ràxane's nog niet geboren kind, en, naast Perdikkas, dook steeds op die
uit Macedonië overgekomene, onnoozele halfbroeder des gestorvenen
Konings, Arrhidaios, een reus, schoon en forsch als een Ares, maar
met idioten lach.
Een plotse chaos van menschen, dingen, meeningen, verwarringen,
misverstanden, vreezingen doorwoelde het paleis. De Vrienden, nu
Alexandros hen niet meer in liefde en macht overheerschte, stonden
plots in haat tegenover elkander, of zij nimmer vrienden waren geweest: sluimerende eerzuchten waren als met een ruk in hen wakker
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geworden: een verdwazende, dolle roes joeg voort, of zij dedonkere
wijnen hadden gedronken, Perdikkas, Krateros, Ptolomaios, Meleagros vooral, Leonnatos en Antipatros' zonen. De voorname Perzen,
door Alexandros steeds in eere rondom hem gehouden, hadden zich
reeds bij zijn sterven voelen weg duwen naaronzekerenachtergrond.
Het leger, oproerig, tuchteloos plotseling, doorliep nu joelende van
vreemd vermengde aandoeningen - smart om des Konings dood,
woede op de oneens blijkende Vrienden, blijdschap omdat zij nu
meenden zékerlijk naar Macedonië terug te gaan - de stad,zoodatde
Babyloniërs hunne huizen sloten. Die nacht brandden geene lichten:
der soldaten brutale fakkels doorslierden straten en sloppen en bonsden in spatterende gensters van brand tegen de geslotene deuren der
bordeelen.
Daar de Perzische eunuchen, die, in deze regeeringloosheid niet
wisten wie te gehoorzamen, de paleisdingen niet meer regelden,
raakte alles dadelijk verward. Zoo alleromslachtigste hofstoet, zoo
alleringewikkeldst koningsbestaan was alleen van dag op dag, van uur
tot uur te regelen geweest door den nauwgezetten drom van welwetende
hovelingen, van wie ieder wist wat zijn taak en plicht was van minuut
op minuut. Dit jarenlang foudoos wentelend raderwerk was
plotseling een onherstelbare verwarring .•••

XXXIX
Sysigambis, met wie haar omringden, was op de terrassen getreden
en daalde, omringd door een menigte eunuchen, vrouwen, hoftrawanten, slaven, door allen, die in haar hun eenige troost en toeverlaat
vonden, in de Tuinen, blakende in het onverbiddelijke gloeien des
zomers. Maar voor zij in haar hevige rouwbedrijf, snikkende de
vijvers bereikt had en het granaatboomenbosch, waarachter zich
verborg het kleine zomerpaleis, zag zij van achter de stammen
een stoet te voorschijn komen. Het was het lijk des Konings, dat op
een baar naar het groote paleis werd gedragen om gebalsemd te
worden. Perdikkas en de Vrienden liepen ter zijde; Roxane, gesluierd,
volgde. Door zoo hevige smart was Sysigambis getroffen, dat zij niet
speurde hoe haar kleindochteren daar niet waren.
Het lijk was bedekt met een purperen kleed. Omdat zij Alexandros
nog niet zag, bedreef zij haar uiterste rouwen volgde, keerende met
den stoet mede, terug in het paleis, de trappen der terrassen op, de
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galerijen door, de zalen in, tot het lijk, van de baar genomen, gelegd
werd op het bedde in Dareios' vroeger slaapvertrek.
Waar Dareios zich slaaploos gewenteld had, lag nu het lijk van zijn
Overwinnnaar.
Toen duldden Perdikkas en de Vrienden, dat het purperen kleed
gelicht werd.
En zag Sysigambis, dood, wien zij meer dan haar eigen zonen
bemind had.
Zij zag hem in den zilveren schemer der gordijnen en mans hooge
franje liggen op het lage bed en het was of hij sluimerde. Overwonnen
door het overweldigde land, overweldigd door Azië, zag Sisygambis
Alexandros niet. De trede opgeklommen, kreunende zij, en kermende
en wringende eindeloos de armen, zag zij hem in dien door hooge
steenen ramen weêr kaatsenden, hier gedempten zomerlichtsval,
blakend uit turkooizen lucht, liggen als een jonge knaap, als een jonge
held. Geknipt zijn kort bruin, lokkig haar, geschoren zijn blank
gelaat, waar het incarnaat bloosde als leefde hij, open de mond, of
hij ademde en de oogen, helaas gesloten in den eeuwigen slaap. Toch,
te slapen, meer scheen hij niet. Zoo zag zij hem als zij hem nu negen
lange jaren geleden had zien binnen treden met snel jonge pas, de
aan biddelij ke Overwinnaar, de Overweldiger met het teedere hart!
in hare eigene tent, in het overweldigde kamp bij Issos. Sedert had
zij hem met hartstocht als haar zoon aanbeden, hij haar lief gehad
en vereerd als zijn eenige moeder. Om die gedachte lachte zij,
snikkende zacht, in hare waanzinnige smart, neêr ziende op wie haar
knakkende ouderdom nu was ontnomen.
Sedert was hij veranderd - wat wist zij van verwording! - een
Pers geworden, een prachtiglijk, Perziesch Despoot gegroeid! Zij
had er om gejuicht; zij was er om gelukkig geweest maar nu zij hem
door den zaligenden dood als door een wonder herschapen zag lD
zijne vroegere, Macedonische knapejeugd, nu strijd was uitgestreden, dit leven was uitgeleefd, lachte zij tóch zacht, van liefde, door
hare kermende snikken heen, gingen hare wringende armen, hare
krimpende vingers uit naar hem, naarzijn beminde, stille, aanbiddelij ke
hoofd, zonder het meer dan in gedachte aan te roeren en te omhelzen en zag zij, duidelijk in vizioen, dat zich weefde als in het neêr
weêrkaatsende, verre, hooge zomerlicht, een glorie van witten glans,
een halo van wit, heilig licht lichten om het liggende lichaam.
Zij staakte haar snikken en wringen in een heilige ontsteltenis.
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ISKARDER

Zoon van Zeus!! riep zij en zonk in aanbidding neêr op de trede.
Zij was de eenige, die twijfeloos had geloofd!
Toen, omdat kwamen de Egyptische balsemers, hieven zij haar op
en voerden zij haar terug naar het vrouwenvertrek. En zeide zij, dat zij
sterven wilde want dat hare smart te groot was.
Nu kwam haar zoon Oxathres, nu kwam Ochos, haar kleinzoon
en zij poogden haar te weêrhouden, haar bezwerende. Maar zij zeide,
dat zij sterven wilde omdat hare smart te groot was. En zij trad binnen
in het rouwvertrek, waar Drypetis gerouwd had om Hefaistion. En
Sisygambis legde zich over den steenen vloer in de gedonkerde kamer.
En weerde allen af. En weigerde alle voedsel.
Nu wilde zij zoo liggen, in uiterste rouw, en sterven als de Perzen
soms sterven in uiterste rouw, meer om stervenswil dan om honger.
Zoo had Drypetis niet sterven gekund, te jeugdig. Anders was haar
de dood gekomen, dien haar een oude Magiër voorspeld had. Maar wie
ouder is, heeft krachtiger wil en blijft roerloos liggen over den kouden,
kouden, steenen vloer en weigerend à1le voedel. Het oudere bloed wer kt
meê, geeft toe aan de sterkere wil. Dagen en nachten lag Sisygambis
roerloos. Zij ademde nog slechts die dagen en nachten maar verroeren deed zij zich niet. Voor hare dichte oogen wemelden in gouden
glanzen de vizioenen en zag zij de Fravashi's, de bewaarengelen, de
goud gewiekte geleid-engelen tot haar komen, tot haar komen, zag zij
de eindeloos gouden treden, die geleiden van paradijs naar paradijs,
zag zij op de azuren drempels van het allerhoogste Alexandros haar
te gemoet treden en haar de stralende handen reiken, zag zij hem in
hemelsche praal en glanzen omkleed, zag zij hèm: Iskànder!
Rondom haar dagenlange stervenswil was in stad, Tuinen, paleis de
onzegbare verwarring, de chaos. In haár alleen was de harmonie, de
heilig geregelde wil te sterven en Iskander te bereiken, die daar ginds,
handen reikende en haar tredend te moet, haar wachtte ••..
En terwijl in de galerijen rondom de, door Perdikkas geslotene,
kamer, waar Alexandros' gebalsemde lijk te wachten lag, den fel hevigen strijd gestreden werd tusschen Perdikkas' en Meleagros' aanhangeren, zoodat het Macedonische bloed spatte op tegen de manhoofdige, gemijterde, Assyrische steen kolossen, stierf ten leste, roerloos,
willende en in vervoering van liefde en smart, Sisygambis, zij, die, een
gevangene, Alexandros, binnen tredend hare tent voor de eerste maal,
dadelijk in eerbiedige liefde gegroet had:
- Moeder en Koningin....
LOUIS COUPERUS.

DE WEG NAAR HET PARADIJS.
Boutade?
Neem ik mijzelf serieus?
Waarom dit uitredeneeren naar de onontkoombare nul?
Zooals een sluipwesp haar ei legt in een keverlichaam, en de larf
komt uit, en vreet, en vreet....
Wer kt zoo dit getob in mij?
Wel, ik vrees de consequentie niet. De lieve natuur zal weten wat
zij doet. Van haar ben ik niet bang. Zij werkt naar de goddelijke harmonie ....
Maar onze schattige naasten ....
Lieve, de wereld is een smeerboel. Ik bezie den zin en laat hem
staan.
Een smeerboel.
Zijn wij dieven? Ja, wij zijn allen dieven. Wij worden als dieven behandeld, wij behandelen elkaar als dieven.
Ten rechte! Want 0, wie probeert niet in iedere daad zijn naaste
een loer te draaien?
Herinner je je het tremmetje te Rostock? Met het busje achter bestuurders rug, waarin de passagiers zelf hun tien pfenningen moesten
schuiven? Wat hebben we schik gehad over zooveel onnoozelheid!
Maar die schik zelf bewees onze dievengewoonte. Hoe belachelijk
leek het, de menschen zoo te vertrouwen, en we zaten te verzinnen,
hoe de tremmetjesmaatschappij bij dat vertrouwen haar rekening
vinden kon.
Toen, listig, bedachten we er dit op. De passagiers in den wagen
controleerden elkaar. Het fatsoen, en wat buurman zeggen zou, vervingen den afwezigen conducteur. Mocht dan een enkelmaal iemand
verzuimen zijn duitje te dokken, de schade zou stellig het salaris van
nog een beambte op de trem niet halen. En bij dat al keek de bestuurder nu en dan met ztn rug.
Zoo kwam dat schijnbaar vertrouwen weer op berekening uit. Maar
wel het meest fnuikend voor onze kortstondige illuzie, was de twijfel
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zelf van ons dieveninstinct. Het is scherper dan al onze zinnen. We
flaireeren aanstonds: dát kan niet. Ook Frits Reuters land is geen
paradijs.
Ken je iets beschamenders dan 'n spoorreis? Nee, niet dat verwonderde gezicht. Je lacht weer. Je denkt: als je de zon maar meeneemt
ergens van binnen, dat waar ze "hart" tegen zeggen, of "gemoed" of
"ziel ......
Ik bid je: analyseer zorgvuldig.
Het kaartje. Een meneer achter het schuifje. Hij binnen, ik buiten.
Ik mocht z'n kas moeren! Let op hoe hij wacht tot ik mijn geld heb
neergelegd. Eerder schuift hij het laadje met het biljet niet naar mij
toe. Gelijk oversteken - maar ik eerst!
Je merkt op: hij kan niet naar buiten komen, en het loket-schuifje
moet hem tegen tocht beschermen.
Ik merk op: waarom dat wantrouwen? Omdat ik een dief ben! Kon
ik't hem leveren, zou ik er niet met m'n retourtje zonder betalen vandoor gaan? Ken je glunderer triumf dan zoo'n baas in z'n hoekje verschalken? Mee te reizen voor niets?
Hei, ik ben er nog niet. Tweede phase: de controle. Men controleert of ik niet zonder geldig bewijs wil doorgaan.
Wanneer iemand aan m'n woorden twijfelt, mag ik hem een wangslag geven en van tweegevecht spreken. Doen is iets anders. Maar
iedereen voelt: dat is smaad.
Wat doen de beambten van de nette spoorwegmaatschappij anders
dan: twijfelen aan mijn daden? Aan de gerechtigheid mijner daden?
Laat ik zoo fatsoenlijk kijken als ik kan, de uiterlijke kenmerken vertoonen van een behoorlijk heer en staatsburger: zij wantrouwen mij.
Zij leggen mij te bewijzen op, dat ik geen dief ben. "Je kaartje alsjeblieft." dat wil zeggen: wij nemen aan, schurk, dat je zonder geldig
toegangsbewijs op het perron wil komen. Bewijs mij het tegendeel.
Probeer het met vriendelijke rede. Medeburger, ik ben eens eerlijken mans zoon; mijne moeder baarde mij in huwelijken staat en
richtte mijn levenswandel in eeren en deugden. Op de lagere school
genoot ik een opleiding in christelijke en maatschappelijke voortreffelijkheden, lezen, ::.chrijven, cijferen ongerekend. Ik ben lidmaat van
de Groote Kerk. Wel doe ik zelf geen zaken, maar deed ik zaken, mijn
naam zou aan de beurs voor prima gelden. Thans ben ik in dienst van
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een ander die zaken doet. Ik hoop eerlijke. In ieder geval: ik lever de
volle portie van mijn werk voor loon. Meer kan niemand .
•.••Je kaartje •••.
Ja, maar, vriend, zoude ik herbeginnen, luister naar rede. Waarvan
beschuldigt gij mij? Welke aanleiding hebt gij, mij te betichten van
poging tot bedrog? Wanneer de rechter mij verdenkt, verzamelt hij
zijn gegevens alvorens mij te krenken met zijn dagvaarding. Ik verzoek u hetzelfde te doen. Ga naar den man achter het schuifje, die
uw vriend is, en vraag hem ...•
••••Je kaartje •...
Twijfelt ge aan mijn woorden?
•.•Je kaartje •.. De menschen wachten.
De zon •••. Ja toch! Zie, de knoppen zwellen al, zwaar van voor;aarsverlangen.
Moet jij daar ook zoo diep bij zuchten? Ik doe 't, geroerd van mijn
eigen zaligheid. En de vodden vallen van mij af, ik ben vrijer geworden.
Toch niet! Wacht even. Ik moet naar m'n werk. Ik moèt naar m'n
werk.
Waarom?
Zoo'n vraag ziet je aan met vreemde oogen.
Ik had een eerzaam familielid, in m'n jeugd, die goed en geregeld
z'n kost verdiende. Ongetwijfeld was hij een braaf man. Hij vond
zeer natuurlijk dat een mensch naar een kantoor ging, daar acht of
tien uur van den dag brieven schreef aan andere menschen, die ook
op een kantoor zaten, en voor deze bedoening werd beloond met het
profijt zijner zaken.
Jij praat van zon. Ik, toen, praatte ook van de zon. Wat is het lang
geleden dat ik de zon een argument vond! Zoo'n eenvoudige dooddoener: man, de zon schijnt, wat zou je dan op een kantoor je uren
vermuffen!
Allengs krijgt de gewoonte je te pakken. Je vindt 't toch minder
vanzelfsprekend te argumenteeren met de zon. De zon is voor eenvoudige wezens: bloemen, hommels en zoo. Wij, wij hebben cultuur.
Daarom doen we iets, of leeren we iets.
Neen, het is niet vanzelf sprekend dat een mensch leeft als een
hommel. Mijn familielid verzekerde: er zou nooit iets van mij terecht
komen. Hij heeft gelijk gehad. Mijn bekeering kwam te laat en was
slechts een halve. Ik heb mij niet kunnen voegen in het een en niet
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kunnen vrijmaken tot het andere. Zoo blijft de lamentabele halfslachtigheid. Mijn gedachten vreten elkander op. Ze annulleeren
elkaar met komische volkomenheid. En ik, strijdperk voor hun
eeuwig ongedelgd verschil, blijf der verwoesting prijsgegeven.
Veroorloof me de geschiedenis.
Het ventje was klein, eenvoudig, tevreden. Hij woonde in een
dubbel huis aan het water, maar weet er niets meer van'. Ja, alleen nog
de lelies, oranje boerenlelies, die groeiden ergens omtrent de schutting. Op die schutting illu&treerde de ~on wonderverhalen. Maar
wanneer het regende, droop traag water over de îore teer, dan stonden alleen de lelies daar te pralen en hielden haar oranje handen op
om het nat te vangen. Vóór die schutting had ook de kruisspin ~'n
nest. Die hee1e groote, mooi geteekend en grie~elig. En in het najaar
kwam de slachter om daar de leer te ~etten, waaraan het varken hing,
gebroeid en opengespouwen, met vreemde organen in ~'n binnenste,
die er handig en voor~chtig werden uitgepeld, ~oodat er niets anders
overbleef dan het blanke stilleven van gl~end spek en aderige
re~e1s.

De slager was heel geen wreedaardig iemand. Ik ug hem nooit het
varken kelen, wel luisterde ik met ven.topte ooren naar de akelige ge
luiden die er bij hoorden. Overigens bestond nauwelijks verband tusschen het rumoerig stervende dier en het gespouwen var ken, waarmee
de slager be~ig was, met van warm water dampende handen. Geduldig
legde hij alles uit, ik keek gretig naar hem toe, ~ooa1s ik ook bij den
vriende1ijken timmerman en den schilder deed, wanneer hij dekeuken
kwam "eikenhouten. ft
Vriendelijk waren alle menschen. Ik ~ou, geloof ik, niet begrepen
hebben wanneer iemand anders geweest was. Eigenlijk begrijp ik het
nog niet. Misschien waren er toen ook wel eens onvriendelijke menschen, of boo~e, of slechte. Ik weet niet. Er dwaalde een legende in de
familie over een nicht, die was heengegaan met een slechten man. Dien
man had ik nooit gezien, en men ~eeg schielijk wanneer ik er bij was.
Ik begreep ook niet, wat voor !tlechts die man kon hebben gedaan, en
waarom mijn tante, de moeder van die nicht, tranen in de oogen kreeg
en iedereen daarbij ernstig ut te kij ken. Mijn onnoo~elheid had een
stil verweer tegen al ~ulke verdrietigheden. Ik liet ~e niet toe tot m'n
we~enlijk ~ijn, en ~oo bleef ik in mijn wereldje gelukkig als een
hommel.
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Aan de overzijde van het water, achter de groote wit-en-zwart geblokte schepen, die met hout voeren, lagen werfjes. Daar rook het
naar teer en touw, en in het zwarte gruis, dat de wegjes bedekte,
glimmerden korrels of draden pek, die lekker waren om op te
kauwen. Men zei ook: dat was gezond, goed tegen de tering. Van
tering ging je dood. En dus was het verstandig pek te kauwen, maar
het was ook lekker.
Als een heel kleine jongen weet je niet wat geluk is. Je leeft maar.
Maar als ik aan die werfjes van mijn kindertijd terugdenk, voel ik:
daar heeft mijn zieltje rust en harmonie gevonden, daar was het geluk.
Het geluk bestond uit de vreemde gedrochtelijke gestalten van
wonderlijke kromhouten, strompelig over de werfjes geworpen, zoo'n
beetje soort bij soort. Soms leken ze ouwe mannetjes en soms was het
maar heel gewoon hout, w~raan een man met een trekzaag stond te
wurmen om het pas te maken voor de buik of de borst van een schuit.
Langzaam en secuur sneed de zaag door de balk met een geluid of er
iemand zacht snurkte, en de flintertjes zaagsel schilferden mugjeslicht weg uit de snede. Ook stonden er wel twee mannetj~ tegelijk te
zagen, ieder aan een kant van een groote ruigtandige zaag, net dwergen. Nu en dan hielden ze stil, deden wat met hun pruim, zeien soms
wat onverstaanbaars, - dan, alsof de wereld had stilgestaan en weder
moeizaam bewegen ging, begonnen ze aarzelig te zagen. Mijn aandacht ging meestal bij het neerpulverend zaagsel, dat in een nijvere
bereddering van neerschilferende, glissende, op den tocht verstuivende botergele kruimels tot een bergje klom. Dat bergje was het doel
van hun werk.
Het hout smaakte op den tong. In de koesterende zon verdampten
de harsen en oliën. Er was daar een soezige volte in de lucht, die de
droomen prikkelde en telkens een andere wending gaf. Op het
schaarSche koolzaad en de doove-netel tusschen de houten, schilferden witte kapellen en de lieveheerSbeestjes met zwarte oogen op hun
roodgelakt bast je klauterden onderzoekend langs de brandnetelbladeren, die je niet aanraken kon zonder heete pijn. Onder steenen en
molm leefde het van pissebedden en gladde zwarte looptorren met
lange pooten. Hun dekschilden waren met streepjes geweven als
moeders zwartzijden trouwjapon, een wonder leek 't hoe ze gedrukt
lagen onder de zware klinkers zonder hun pooten te breken. Pieren,
,wanneer het geregend had, rekten zich over het pad, zij kwamen zoomaar uit den grond gespoten, ineens tweemaal zoo lang als ze waren.
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Als je ze aanpakte, krompen ze tot de helft in elkaar, de koppen dik en

paars gezwollen, of 7;e trokken zich snel wringend in het gat terug,
waar hun staart nog was blijven zitten. Je kon denken dat ze zichzelf
haastig opvraten.
Al dit was luister en stil genot in ongemeten, urenlooze middagen.
Aan het steigertje krieuwelde het water in en uit, met een plasgeluidje
tegen de verweerde palen. Daar was een fantastisch mozaiek van aanspoelende kurkjes, hooi, houtafval, flesschen, allerhande gedoente
dat de kabbeling aanvoerde en tot een schat zamelde in de hoekjes der
getimmerten. Aanvankelijk zag je alleen vuil. Je moest goed kijken,
met de buik op het steigertje, soms even roeren met een rietje om de
ruigte open te maken. Heen en weer, heen en weer, lummelden de
dingen ••.• een vlieg - zoo'n groote brommert! - lag er op z'n rug
tusschen te nijdassen met 7;'n pooten, de vlerken aan het water geplakt. Die redde je dan en je had een goed werk gedaan. Stekelbaarsjes, de neus uit het water, hapten om lucht. Waar het open w~ zag je
opeenen een school garnalen aanschieten, die krengen hadden een
kleur net als van water, je onderscheidde ze bijna niet. Zweverig,
schimmerden ze een tijd op dezelfde plek, danflitsden ze weer weg, en
ze kwamen terug,schemerig, net veeren, achter hun lange pooten aan •..•
twee .... tien •••• honderd •••• de zon opende het water a]s een zoeklicht,
en je zag er opnieuw zooveel als je niet wist dat bestonden. In dat glanzend aquarium, kwam dan ook een kever aanroeien, met allemaal zijn
pooten tegelijk, je zag hem dan rechts dan links zijn plat lichaam omkantelen. Een aaltje sidderde als een groen fonteintje naar boven. Een
wolk sloeg over de zon, dan zag je niets meer een heele tijd. Alleen de
kurkjes lagen er nog net zoo, zwemmend naast elkander, ze gaven
elkaar een duwtje en een duwtje terug, dan waren ze weer even ver.
Op een heel langen middag, - je wist niet hoe lang - zwierf je tot
aan de sluisjes. Gevaarlijk waren die sluisjes! Er waren groote en er
waren kleine; de groote stonden in een donkere diepe kolk gedompeld,
alles zwarte steile teerwanden, in zwart, grondeloos water. Maar het
bruggetje was breed, en er waren twee leuningen. De kleine sluisjes
hadden één leuning, maar omtrent het midden moest je oppassen
voor een ijzeren machien, dat den halven weg innam. En de allerkleinste sluisjes hadden ook die eene leuning niet, wel was er het
machien met een uitstekenden zwengel, daaroverheen gaan was een
hachelijk avontuur!
Bij de sluisjes bloeide de haagdoorn, venijnig en zoo geurig dat je
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er hoofdpijn van kreeg. Van de rechte takken, waar je de bloemetjes
en blaadjes afplukte, kon je een rijgstek maken, om meizoentjes aan
te prikken. Net een palmpaasch werd het zoo. Van roode en witte
meizoentjes stond het gras vol. Er waren enkele en dubbele en ze
roken naar honing, soms ~oo groot als kamillen, maar kamillen waren
er ook, en die waren zoo groot als dahlia's, die in den tuin stonden.
De bloemen op de hoogten bij de sluisjes, waren zeer groot en heerlijk. Maar het mocht niet. Soms mocht het wel; soms niet, er was
altijd kans van gevaar. Het hing van den schildwacht af. De schildwacht stond bij een huisje en deed net of hij niets zag. Soms lachte hij
vriendelijk. Maar Soms deed hij een paar stappen, het geweer met de
bajonetten achter zijn schouder omhoog en barsch brulde hij:
"Wil je wd als de donder ..• .! .. Daarna ging hij weer naar zijn huisje
terug, maar ik was er allang niet meerom te zien wat hij verder deed.
Misschien heeft hij wel gelachen - wie weet.
De schildwacht was het onwezenlijke in de wereld. De werfjes, de
heerlijke zatte geuren, de dwergachtige mannetjes met hun trekzaag,
het flodderend water, de sluisjes die wel griezelig waren maar vanuit
hun natuur, niet van iets anders, de bloemen in de grasrulte, - iedere
bloem peep daar apart uit de diepte der een-voor-eene grassen daarin paste niet de figuur van den barschen schildwacht, den schildwacht die niet lachte,.die met z'n stijgend geweer en z'n kletterende
sabel uit het schilderhuisje stapte, bulderend:
"Wil je wel als de donder ••• .!,.
Toch heb ik den schildwacht nimmer als een vijand gevoeld. Hij
deed mijn wereld van tevredenheid niet in elkander storten, de bloemen verflensten niet, de zon bleef koesteren.
Ik geloof wel soms gemeend te hebben, dat hij van hout was, de
schildwacht, zoo deed hij, en zoo geleek hij op de soldaatjes uit de
doos, die geducht waren van houding, en vriendelijk om mee te
spelen. De schildwacht leefde, in z'n eigen wereld. Boven den schildwacht stond een poort van bruingeteerden houten, daar waren gesmede prikkels op en aan weerskanten begon een muur, zwaar gemetseld, van boven beneteld met scherven glas in cement. Tusschen
de aardhoogteri die daarachter lagen, loerden harde kanonnen. Vóór
zoo'n kanon was Michael Strogoff gebonden, de koerier van den
Czaar, om door midden geschoten te worden. Dan ging de prop eraf
en de kogel vloog uit den loop en allerlei verschrikkelijks gebeurde en
Michael Strogoff was een moedig man, hij week niet, hij vreesde niet.
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Ik geloof, zooiets was te vreeselijk om waar te gebeuren, en als het mij
gebeurde zou het niet werkelijk worden.
Dat hoorde bij den schildwacht. Ook de sluisjes hoorden er bij,
alwat verboden en gevaarlijk was, weiden waar je niet mocht loopen,
brugjes waar je niet over mocht, bloemen die je niet mocht plukken.
Dat mocht niet. Heel de omgeving deed voelen dat 't niet mocht.
Maar de schildwacht stond daar in zijn gelijkenis met het houten soldaatje, met z'n gele strepen en z'n gouden knoopen, met z'n geweer
en de blinkende lans van z'n bajonet. Ook met zijn kansen dat hij
goedig toeliet wat niet mocht: de dotters plukken aan het water, de
paardebloemen met hun bittere zuigstelen om er kettingen van te
rijgen, de meizoentjes voor het doomristje.
o neen, dit was lang nog het verschrikk",lijke nied Want wie kon
verrukter meeloopen dan mijn kleine ik wanneer het regiment een regiment heette dat immers - naar de parade trok, de trommen
in een rij van vier voorop, hun ruggen naar de blinkende muzikanten.
Daar was de goochelende tamboer-majoor, hij wierp z'n wentelende
zilvergeknopte staf de hoofden over en hoog tegen de lucht en wond
en draaide z'n lichaam en ving haar met een zelfingenomen gebaar
weer vaardig op in z'n hand. De pijpers floten hun zoete wijzen bij
het rul gerommel der trom, dan ineenen bonste de bom ketel die de
dikbuik op z'n maag had hangen .... nog een paar maten .... en het
koper brandde los. Wie liep er niet mee of kwam in z'n deur staan en
voelde den trots, en de kaptein hield het scherp van den sabel tegen
z'n neus en de luitenant liep met ooievaar..passen alleen tusschen twee
hoop en soldaten, nu en dan met een streng gezicht zich omkeerend om
te zien of ze goed liepen, en er gingen mannen met strepen opzij en
één - zoo'n kleintje - sloot achteraan heelemaal enkel den
stoet.
Na zoo'n paradegang sneden we ons houten sabeltjes, spijkerden
een kruishoutje eraan en liepen - allen officieren natuurlijk - zooals
we de soldaten hadden zien doen.
Ik wou toen officier worden.
Neen, neen, dat was dus het verschrikkelijke niet.
Het verschrikkelijke was de dikke diender Roeffel in de duinen.
Ik ben opgestaan om te zien of de klok nog loopt. En de klok loopt
nog. Alles is stil in de kamer, maar de lucht perst om me heen. Ik voel
me als in een stolp.
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De moed tot verder schrijven ontbreekt me. Is 't Roeffel? Is 't de
juffrouw die de thee heeft neergezet?
Er zijn demonen bij me.
Wanneer ik aan Roeffel terugdenk, komt hij mij voor geen mensch
te zijn gewee!:>t. M'n ziel wordt klein als ik aan hem denk.
Het zou mij niet verwonderen, indien hij bij onderzoek bleek een
goed huisvader te zijn geweest, met een vrouwen zeven kinderen. 0,
dat was hij zeker. Later, veel later, las ik zijn pensionneering in het
krantje: "de agent J. Roeffel wegens langjarigen dienst eervol ontslagen
met toekenning van pensioen." De hemel weet, heeft hij misschien
Jan geheeten.
Zou hij dan nu niet meer in de duinen loopen?
De duinen grensden aan ons stadje. Een paar straten liepen oneigenlij k ver naar buiten, als je de laatste losse hui!:>jes meetelde wel
tot de bloemkweekerij, en dicht daarbij Wa!:> al het kerkhof met het
witte zaaisel van paaltjes. Dan was je meteen in het duin: 'n steile
holle blinkerd, waar de kar van Botelaar voortdurend het zand weghaalde, zonder dat hij minderde.
Een gewoon ding leek het: in de stad mocht je niet alles doen. Je
mocht geen bellen stuktrekken, geen honden plagen, de emmers niet
omgooien, de meisjes niet aan haar vlechten trekken, niet zwemmen
in de gracht, niet praten op de kraak in de kerk. Tot zekere hoogte
kon je erin komen: het was als thuis, waar ook van allerlei niet
"mocht," omdat het niet hoorde, of rommel maakte, of geen pas gaf,
of moeder hinderde, die zoo vaak hoofdpijn had. Zoo, op diezelfde
manier, "mocht" je van alles niet in de stad.
Maar de duinen leken voor compensatie geschapen. Daar mocht nu
eenmaal alles. Die lagen zoo ruim en onaantastbaar - zelfs Botelaar
kon er met zijn karrevrachten niets afnemen - , reeks rekte zich
achter reeks, iedermaal dacht je er te wezen, dan kwamen er weer
nieuwe en eindelij k kwam de zee, nog weer eindeloozer, met het
strand dat je kerven kon en uitgraven en vernielen met je hollende
stappen, en den volgenden dag was het vloed geweest en alles weer
weg.
Hoorden de duinen van iemand? Dat kon niet. Ik herinner me hoe
een jongen werd uitgelachen, die't beweerde, en gehoond toen hij 't
volhield, hoe we hem van den top naar beneden rolden, speelsch,
maar een beetje echt woedend geworden om de walgelij ke nonsens

172

DE WEG NAAR HET PARADIJS

die hij beweerde: dat de duinen, zooals een tuin in de stad, "van
iemand" "hooren" konden. Hij beriep zich op de "verboden-toegang-bordjes", de gek, maar we hadden honderd ver klaringen: voor de
jacht was dat, om de hazen en konijnen te beschermen, en een onzer
wist listig dat 't voor de waterleiding was, want als iedereen daar maar
loopen ging, werd 't water immers vuil.
De duinen, dat was bramen zoeken en blauwe distels en oranje
duindoorn en schelpen aan het strand, en é\ls je een haas tegenkwam,
recht-op in zijn verbazing, met één hangenden lepel, dan liet je je
plotseling vallen om hem te vangen, en altijd was hij weg.
Hazen, konijnen waren er om gevangen te worden. Waarom liepen
ze anders zoo hard? We zouden ze geen kwaad doen, zoo min als een
bloem die je plukt of een ulk die je verteederd aan je oor houdt om de
wijde zee te hooren druischen. Daarvoor dienden de ulken en de bloemen en de bramen met hun blauwe lauwe bloed. Zoo dienden de
hazen en konijnen om gevangen en opgegeten te worden, daarom
lieten we ons vallen wanneer ze onzen weg kruisten, zegevierend dat
we ze "bijna" hadden.
In deze natuurlijke orde der dingen was Roeffel het storend element. Hij was groot en dik, en bewoog zich moeilijk in de muIte. Men
zag hem van heel ver, met zijn sabel en het blinkende van zijn helm,
maar er ging een legende, dat hij niet hard loopen mocht, daar geloofden we vast aan, want hij achterhaalde ons nooit.
Toch, op zijn verschijning stoven we ontsteld naar alle kanten, de
hellingen op en af, met groote waaghalsige sprongen in de kuilen, met
hart kloppend klauteren op de zandruigten die weggleden onder onze
voeten. Telkens zagen we om of Roeffel er nog stond, met zijn stok
op een duintop, zwaar en dreigend, geweldig als een geweten.
Welk kwaad ons van Roeffel dreigde, we zouden 't niet hebben
kunnen zeggen. Toch zagen we in hem den kwaden geest van het
duin. Het duin, dat van ons was zoolang Roeffel onzichtbaar bleef,
met zijn bramen en bloemen en beesten. Het duin van "niemand" alles was van iemand overigens: thuis, in de stad, in de weilanden,
waar de koeien de pinksterbloemen bewaakten, die te lokken stonden
in de slootmalschte. Het kerkhof was van de dooden, we liepen er
voorzichtig op de teenen in de mulle krakende schelpjes om hun rust
niet te storen. Alleen het zand, de gele heuvels en het water, dat het
Strand sloeg, en de lucht en de wolken waren van ons. Van iedereen en
van ons.

DE WEG NAAR HET PARADIJS

li3

Sinds heb ik leeren onderscheiden. Roeffel is overal. Van ons is
niets. Alles is van anderen. Die zetten heiningen en bordjes "Verboden Toegang" en maken paragrafen, beginnend met "Hij die ••.• "
waarachter de misdaad staat en de !>traf.
Roeffel beheerscht het leven. Hij loert achter ieder genot. Hij deelt
de mooie wereld in dambordjes en op elk vierkant grimast een snippenschrik.
Vagebond zijn ...• droomende zigeuner!
Hoeveel moed, hoeveel gemoedsrust, hoeveel menschenverachting
is daarvoor noodig!
Ik en moed! Ik en evenwicht! Ik en durf! Ik en hoogheid om de
wereld den doodschop te geven, dat ze stuipend naar de mesthoop
duizelt!
Te durven - ja! - je burgermansjas uittrekken en de naakte
mensch te zijn! Je nekharen laten groeien boven de zeven millimeter
van de tondeuse en het scheermes van den barbier • Je gesteven hemd
uitte doen, je broeiende schoenen, en op bloote voeten de ruime vrijheid in te springen als een duiker in het water!
Te durven: de hei, de weg, het handjevol hooi dat een boer je
schimpend afstaat, je huis te noemen, de zon je kachel, de schaduw
van een boom je deken, de rivier je waschkom!
Maling hebben aan den veldwachter die je voortjaagt, den burgemeester die je in 't arrestantenhok stoppen laat onder den toren, den
deurwaarder die je achtervolgt met de rekening van een allang versleten en vergeten broek! A raison dat niets van jezelven is, alles wat
van anderen hoort 't jouwe te noemen. Schooien gelijk de vogelen. Op
de zon z;ien hoe laat het is, aan de bladeren en vruchten het getij, je
leeftijd schatten aan den hond die met je zwerft, de eeuwigheid
voelen zingen, z;ingen om je hoofd!
0, welk een durf, welk een droom!
M'~ gevoel is dat van iemand die niet speelt in de loterij en een
ander zijn honderdduiz;end benijdt.
Toch ga ik niet spelen. Want ik ben voor geen hoofdprijs geboren,
ik zou enkel nieten krijgen.

Eenmaal, ja, heb ik toch den prijs gehad.
En hoe zeker was ik! Kon iemand zekerder, gelukkiger z;ijn?
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Zij was voor mij de Vrouw.
Waarom ~ij? Juist ~ij?
Wie vraagt twijfelt. En ik twijfelde niet. 0, de~e eenige maal heb ik
niet getwijfeld.
Zij was blond, blank, haar oogen waren blauw: koralen uit de
diepte.
Laat ik niet poëtisch worden als toen.
Nu ~ie ik: evengoed had ~e brunette of donker kunnen zijn. Haar
oogen ~ouden raadsels ~ijn geweest, haar hand, met al die vijf vingertjes om te streelen en op de ro~e nageltjes te kussen, een wonder.
Het wonder was mijn verlangen. Zij kwam, of iemand anders
kwam, en ~ij stond in het aureool mijner aanbidding.
Zij naderde tot mij, onwaardige. Zij reikte mij de hand. Ik mocht
haar vingers kussen, en ik mocht verloren gaan in haar oogen.
Op een middag ~aten wij aan den plas tusschen de bloemen hand
aan hand. Het gras geurde, en het water wemelde tusschen de gonzende rietjes. M'n hart brak open als een knop. En heel on~e~ lievenheers schepping stortte zich uit in mijn we~en. Ik dorst niet lachen,
niet schreien, me niet roeren, in uiterste vrees dat het breken ~ou.
Misschien ondervond zij het ook. Langen tijd bleef ~e stil. Ik
voelde haar handje aan mijn vingertoppen - dat was 't geluk!
Ineens ~ei ~e:
"Het is al laat. Laten we opstaan."
Toen brak er iets in me. Maar 't was toch heel gewoon. Het was
heel verstandig, want we hadden ver geloopen en moesten een groot
eind terug. En ~e had een standje te wachten van haar mama, die ~ou
vragen waar ~e had ge~eten. Dat standje ~ou haar niet ontgaan.
Zoo was het niet anders dan logisch en verstandig dat ~e ~ei:
"Het is al laat. Laten we opstaan."
Men ~al mij voor gek verklaren: toch was dit de aanleiding van
onze breuk, de ineenstorting van mijn wereldwijde illusie, mijn
breken met de Vrouw.
M'n verstand - 0 ja - ~ei de~elfde dingen die jij nu ~egt. M'n
verstand, ~waar op de hands hield me voor: het kon niet eeuwig duren
zoo. Zij was gebonden aan de gewoonte van haar dag, aan haar plichten, conventies van fatsoen, stand, weet ik al wat meer, en aan de opvattingen van haar mama, die, nooit anders dan Mama, hevig zou afkeuren dat ~e met een heer wandelingetjes gemaakt had. Ik, eigenlijk,
zat in dezelfde k1uiste~. M'n hospita had dien middag flensjes en
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zeurde erover dat ze stijf geworden waren omdat ik zoo laat thuis
kwam.
Ook, al was er dat alles niet geweest: we moeten toch eenmaal, we
moeten toch altijd eenmaal naar huis. Het is idioot, hand aan hand in
het gras te zitten en te zwijgen. Zoo lang de zon schijnt en het gras
geurt en je ziel zwelt van nameloos geluk, gaat 't voortreffelijk. Op
den duur zou je jezelf bekijken en mal vinden zoo. En het wordt
avond, en koud, en het begint te motregenen, en om negen uur
komen de muggen. Wat moet je met je gezwollen liefde tegen muggenbeten!
Nee, nee, ze had gelijk, natuurlijk. Morgen kwam er weer een dag,
en was het niet juist heerlijk dat de eeuwigheid, waar we in zwelgden,
bestaan zou uit louter dagrnootjes, ieder een heerlijkheid voor zich?
Ook tot het genieten van liefde en idealisme is voorbereiding noodig.
Een wit japonnetje en een glanzende hals en een gestolen achtermiddag en een bloem vol bedoeling, en het mooie weer, dat het gras doet
geuren en het water stralen en het riet zingen van geheimen.
Toch verweet ik haar heftig haar ongevoeligheid. M'n beeld van
de Vrouw was in gruizels gevallen. Ik was alleen.
Denk niet dat het inzicht, later wel gekomen, iets heeft veranderd
aan die vereenzaming. Zij is in de huiselijkheid van een goed huwelijk een gezette dame geworden. Haar man is dood, ze bleef een appetisante weduwe in goeden doen, met twee gezonde kinderen. De
jo~gen wordt ingenieur, het meisje gaat naar Dalcroze, en naar men
intere!>sant vond mij te vertellen is een tweede huwelij k in voorbereiding.
Daar heb natuurlijk ik niets meer mee te maken. Die vrouw gaat
mij niet aan. Eigenlij k heeft ze mij nimmer aangegaan, ze was maar
zoo de lijflijke verschijning van mijn begrip: vrouw. Het beeld was te
hoog om te blijven staan. En met grimmig vermaak vuistte ik het om,
al!> een kind zijn stapeltje kartonnen kubusjes.
Overal wondt en stoot me de werkelijkheid. Ik ben een vlieg die
tegen de glasruit bonst en denkt: daar is dag en vrijheid, en zoekt
naar den doorgang.
Deze glazen gevangenis is erger dan de hel!
Nu is het leven rustig en eenvoudig. Er is een groote regelmaat in
m'n doen. Opstaan, ontbijten, de~lfde wandeling, het kantoor, hetzelfde werk, de middagtafel, en weer zoo verder.
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Het werk geeft me een zeker genoegen door z'n eentonigheid. Ik
kan niet meer zonder, zooals een mishandeld paard niet meer kan
zonder zijn knellende tuig. Wanneer ik ziek was, zou ik zoo aan mijn
ziekte wennen, er van gaan houden, er niet buiten kunnen.
De patroon prees mij, in aanwezen van de anderen, om mijn
plichtsbesef. Ik had den kerel naar de keel kunnen vliegen. Zoo heeft
niemand mij ooit beleedigd.
Toch heeft hij, naar den letter, gelijk. Men noemt het zoo: plichtsbesef. Ik voel zelfs hoe slaafsch ik gegroeid ben in het harnas dat men
plicht noemt. Wanneer ik 's morgens wat laat ben opgestaan, jacht ik
mij naar het kantoor om geen minuut over den tijd te komen. Ik zou
dat niet kunnen verdragen. Verleden week, voor een noodzakelijk
bezoek bij den tandarts, heb ik drie uren verzuimd. Mijn gedachten
waren niet weg van het werk, alles ging verkeerd, ik was een walgelijke dief aan mijn plichten.
Wanneer men mij de vrijheid gaf, zou ik er, kooivogel, geen raad
meer mee weten. Is dit niet zonderling, hij mijn overgevoeligen vrijheidszin? Ik moet door redeneering mijzelf overtuigen en raak aan
geen eind. Als een verdoold cijferaar veeg ik de conclusie van mijn
logica weder weg en begin de these opnieuw.
De uitkomst van mijn som is nul. Ik besef het steeds du;delijker.
Ben ik te laf om dit factum moedig te aanvaarden? Indien ergens een
fout fochool in het betoog .... indien ergens een cijfer verschoot voor
mijn malende oogen en de telkens zich opdringende eindsom - toch
foutief was?
Zie, ik ben nu rustig en mijn hoofd is helder. Daar staat de klok; zij
tikt tegelmatig, zij slaat zeven. Het licht staat stil in de kamer.
De kamer. Daar begint het. Mijn kamer .... de kamer waar ik woon.
Ik heb er recht op, want ik heb haar gehuurd.
Maar van mij is zij daarmee niet. Voor mij hebben andere menschen
haar gehuurd en na mij zullen haar anderen bewonen. Die anderen
hadden en zullen hebben evenveel rechten als ik. Het recht van den
huurder.
Wat is er in deze kamer van mij? De schrijftafel, de inktpot, de pen.
En daar de portretjes op den schoorsteen. Maar de geschilderde kop
van opa, juffrouw Meier's opa, mocht niet weg. Die kop is niet van
mij, en de plaats waar hij hangt is ook nietvan mij. Die kop hindert
niet, zegt juffrouw Meier, en of hij mij hindert schijnt niet te hinde-
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ren. Zelfs dat plaatsje aan den wand heeft zij, de goede, niet verhuurd.
Dat behoorde, met het versch gebleven vierkantje behang eronder,
van opa, van háár opa.
Verder staat er de divan. De divan is een compromis. Van haar zijn
het hout, de veeren, het grijze streepj~vertrek. Van mij de kussens,
het kleed: resten van een verschoten Oostersche kelim. Wanneer ik
op de divan lig ben ik bij mij thuis. De dikte van de kelim-een millimeter? - scheidt mij van den eigendom des anderen. Daaronder
;s het overtrek, zijn de veeren, is het hout: van mijn hospita. Ook nog
lucht, die ons allen schijnt toe te behooren .•.• heb ik nog recht op mijn
adem? - en weer het kleed, de vloer van juffrouw Meier.
Ho, daar loop ik nogeens vast. Juffrouw Meier is huurderes van het
huis, zooals ik huurder van de kamer ben. Zij heeft op den vloer
alleen het gebruiksrecht, zoolang zij betaalt. De menschen benee, in
"het huis", zien naar dienzelfden vloer als naar hun zolder. Hoever
gaat ieders aanspraak? Tot de helft? Hun lampehaak steekt door tot
onzen vloer, onze kleedspijkers reiken tot hun zolder. Wij moeten, in
goede buurschap, zien vrede te houden. Mijn voetstappen, wanneer
ik loop, maken in hun kamer gerucht, maar hun piano martelt mij bij
mijn werk. Dit steken we gelijk over.
Ook die beneden hebben gehuurd. Geen pulvert je van den stijfsel,
die hun behang vasthoudt, is hun. Dakloozen zijn ze als ik. Zij wonen
bij de gratie van een huisheer ergens verderop, die dit huis, onze
woning, zijn " kapitaal" noemt, onze huur zijn "rente." Hij echter ook,
zegt hij, zit op "zware lasten:' Bijvoorbeeld wegens den grond, die
hem niet in eigendom toebehoort. Dien heeft hij in erfpacht. Zoo
zweeft zijn huis in de lucht; wij zijn als gekken die op elkanders schouders zitten: de huisbaas, juffrouw Meier, ik. En de onderste is bodemloos.
Een huis, dus, heb ik niet. Schoon een keten van belangen mij zoolang ik betaal op de plaats houdt: ik voel dit als een afhankelijkheid.
Iemand kan wonen onder een overhellende rots: het zal honderd, het
zal duizend jaren duren, en de rots staat er nog en wie daar beneden
woont is beschut voor regen en zonneschijn. Maar een storm komt,
of erosie van het water, of gewroet van mollen en wormen, en de rots
stort uit haar voegen.
Voor mij hoeft het geen duizend jaar te duren, mijn rots staat ook
zoo vast niet. Stel mijn werkgever doet zijn zaken verkeerd, of hij
zegt mij In een dwarse bui den dienst op: automatisch gaan alle
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schakels los van den ketting waaraan ik hang, - ik ben een daklooze!
De vogelen hebben hunne nesten, de dieren des velds hebben
hunne holen ....
Op aarde geen plek grond hebben om op te staan!
Toen ik een kleine jongen was, had ik een moeder. Een moeder
hebben, is van iemand hooren, en ik geloof ook wel het zoo te hebben
gevoeld. Mijn moeder was de verklaring van m'n ontstaan, van m'n
leven. Ik behoefde niet in onzekerheid te zijn zoolang ik van mijn
moeder was. Ze was lief en zacht, zorgde voor me, had het onbetwi5te
recht mij standjes te maken wanneer ik ondeugend deed, zij bepaalde
in alles mijn bestaan.
Toen zij stierf - ik weet nog, ik was vijftien jaar - had ik het
gevoel: nu ben ik alleen. Vroeger, toen vader nog leefde - ik was nog
heel klein - nam hij mij bij de hand en gingen we wandelen waarheen
hij wilde. Dat was heel prettig, ik keek en praatte maar, en ook om mij
wilde hij waar wij heengingen.
Als ik, later, met moeder wandelde, was ik het die den weg zocht
voor hili. Toch ging ik in een geruste afhankelijkheid van haar:
zij rolde mijn vingers streelend door haar vingers en haar stem was
van een teedere zekerheid wanneer zij sprak. Soms stelde ik mij voor:
als vader er nu ook was, zou moeder gaan waar vader wilde, en ik
vanzelf mee, geleid door hun wil. Zooals een zwemmer meegaat met
den koelen, weldadig streelenden stroom.
Na moeder's dood had ik mijn weg te vinden in een vacuum. Alles
was doelloos. Mijn oom, bij wien ik thuis kwam, drong mij op, dat ik
nu gauw moest leeren voor mijzelf te zorgen, en dat nam ik ook wel
aan. Ik zou, zoo goed ik kon, zorgen voor mij zelf. In mijn voorstelling
kwam dan de stevigte meteen. Doel van je leeren, je bezigheid. Het
kleine, beperkte doel van mijn leeren was, dit grootere doel te bereiken.
Welk doel heb ik thans? Ik ben"een nuttig lid in de maatschappij"
geworden, zegt men - mijn nut bestaat in het schrijven van brieven,
waarvan iemand anders mij den inhoud dicteert. "Wij hebben het genoegen ••.• " Ja waarom is dat een genoegen? Wie heeft het genoegen?
Wie vindt er zijn genoegen in, offerten te ontvangen of te zenden van
zooveel balen koffie of zooveel pakken tabak? Is dat een genoegen?
0, ik misken niet de economische waarde mijner functie. De handel,
nietwaar, voorziet "ons" van het noodige. Hij schakelt verkooper en
kooper tezamen, zoekt de wegen van ontmoeting, brengt de waar, die
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den verbruiker zoekt, naar de markt, waar deze haar wacht. Het ziet
er lief en logisch uit.
In den "keten" van tusschenpersonen ben ik een schakel. Ook ik.
En daar geen keten sterker is dan zijn zwakste schakel, breekt hij
wanneer ik uitval.
Wat gebeurt er dan? Zal de voortbrenger niet meer tot den verbruiker geraken kunnen, zal de man die koffie wenscht hulpeloos ronddwalen als een spin die ~ijn draad verloren heeft, en de handelaar
moeten slingeren, slingeren op den wind tot hij weer houvast krijgt
en opnieuw kan spinnen aan zijn web van koopmanschap?
Zoo leert het de economie. Het is een aardig kunstje om ieder zijn
plaats te geven, zijn doel en zijn nut vast te stellen, opdat de menschen
tevreden zullen leven in het weldadig besef daarmee hun evenaasten
van dienst te kunnen zijn. Dit besef slaat gemakkelijker in naarmate
van eigen prosperiteit. Hoeveel gemakkelij ker is het te gelooven dat
men nut doet, wanneer dit nut zijn winsten afwerpt! Men kan zoo
redeneeren: wie zou mij winst geven wanneer ik er niets voor deed!
En men kan ook overtuigd zijn van eigen onmisbaarheid door het
feit zelf van zijn welvaart. Zoo hoort men dat groote fabrikanten een
heele stad "brood" geven en zelfs prijst men renteniers om het vele
geld dat zij "onder de menschen brengen." Zoo iemand kan dat
immers ook vertikken en rustig zijn rente oppotten. Ja, zelfs dan staat
de economie gereed, hem zijn portie nuttigheid toe te kennen. Immers hij kan geen interest zoeken zonder zijn kapitaal te beleggen,
dat wil zeggen het te riskeeren. Dit risico is zijn maatschappelijk nut,
waarvoor hij wordt beloond met dividenden en alles heeft zijn rechtvaardigen loop.
Toen ik dus mijn "doel" bereikte, schakel werd op mijn wijze, op
mijn plaats en naar mijn kracht, in het productieproces, had ik mij op
de borst mogen kloppen, zeggende: "daar staat een man!" Het was
mij echter of ik al mijn oorzaken en bestemmingen verloren had.Wees
vlieg, wees visch, de reden van je bestaan is:_den zonneschijn en 'de
waterhelderte te bevolken met een zwervend en wemelend leven. Zou
zich een vlieg vervelen bij zijn aviatiek van aas naar aas? Telt een
visch zijn staartslagen, de wiekingen zijner zilveren vinnen wanneer
hij zwemt tusschen de geheimzinnige grassen van den plas? Zie met
welke zekerheid zij alles doen, hoe doelbewust is elk hunner bewegingen! Tobben zij ooit erover of zij hun dagelijksch brood wel
hebben "verdiend"?
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Maar langzaam langzaam groeide er een zekerte in mij, waarvan ik
gruwde. Ik deed mijn "plicht." Ik ging op mijn bepaald uur naar de
wonderlijke kooi mijner bestemming, liep mijn dag in den tredmolen,
keerde weer naar huis en verbeelde mij "te leven:- De gewoonte
werd mij een rust, mijn veiligheid tegen tobberig denken. Ik was niet
trotsch op mezelf, geen fier uitdagend man, levende op de groote stelligheid van zijn recht, maar ik mocht toch, met conscientie de taak
doende die met een zeker bedrag werd betaald, ook er wezen. Anderen hadden een vrouw, bij de vrouw kinderen en dat scheen hun
bestaan weder meer inhoud te geven - waarom zou ik niet eenmaal
ook zoover mogen komen?
Daar faalde ik. Wie zou mij, wieklooze, lichtarme man het geluk
schenken waarnaar alleen uitverkorenen reiken mochten! Ik begon te
letten op mijn kantoorgenooten, den boekhouder, den kassier, de
jongere bedienden, hoe die waren, hoe die deden. Sommigen waren
reeds getrouwd, sommigen hadden meisjes of bevonden zich in dien
staat van voorbereiding tot het liefdeleven, die men "uitgaan" noemt.
Zij hadden zoo op het oog niets heroieks. Ik kon mij noch in mijn
geestelijk en zedelijk leven, noch in mijn physiek aan hen inferieur
rekenen. Toch schenen zij te slagen waar ik jammerlijk mislukte. Ik
lette op den boekhouder, hoe hij zijn kantoorjasje uittrok, op zijn
stoel klom, zijn lorgnet kuischte met een zeemen knijpertje, vervolgens spits zijn pen bekeek en zijn werk begon. Ik vermocht onmogelijk te begrijpen hoe deze man iets kon wezen voor een vrouw. Ik
bracht hem een bezoek om zijn echtgenoote te leeren kennen.
Hadden deze menschen elkander lief? Wat bedoelden zij met hun
samenleven? De vrouw kon een aardig jongmeisje geweest zijn; zij
had een lieven lach en vroolijke blonde haren. Ze vroeg mij, vaak bij
hen te komen, dan had ik wat familieleven. Wat bedoelde zij? Ik
stelde mij voor dat ik verliefd op dit vrouwtje zou kunnen worden,
lette op haar bewegingen bij het theeschenken, op haar taille bij het
vasthechten van haar kapsel. Wanneer ik vaker kwam, geloofde ik,
zou ik van haar kunnen gaan houden. Ik zou de roman in haar leven
zijn. Dat leek van een misdadige heerlijkheid. En ik herhaalde mijn
bezoek en vond haar vlak, onbelangwekkend en was er getuige van
dat zij den boekhouder door zijn dunne kruinharen streelde en
"mannie" zei. Overijld nam ik mijn dwaas afscheid.
Van toen af had ik mijn geloof in vrouwen verloren, zooals men zijn
Godsgeloof verliezen kan.
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Zoo is mij weder een steun ontvallen. Want ik zie het goed: de
mensch leeft bij de gratie zijner betrekkelijkheden. Onder den stolp
des heelals, wie houdt 2:ich rechtop 2:onder staf? In den stroom des
tijds die was en we2:en 2;al, wie handhaaft 2:ich 2:onder een stroohalm!
Mijn ziel verkruimelt, ik voel mijn oneindige kleinte. Den vaart
van mijn ondergang kan ik alleen remmen door het stellen van telkens
een doel: naar het koffiehuis voor de wandeling, naar het bad voor het
ontwaken, twee pagina's dagboek voor mijn avondtaak.
Soms breng ik bloemen mee voor mijn hospita om een doel te
hebben voor mijn thuiskomst. Het meisje in den winkel kent mij,
2:oekt de mooiste voor mij uit, 2;Ïj lacht met frissche tanden, ik zou
haar zelf de bloemen willen geven. Maar wanneer ik betaald heb is
mijn doel in den winkel afgeloopen en ik dwaal met mijn bloemen
langs de straat, vergeten wat ik er mee wilde.
Mijn 2;Ïel is niet dood; 2;Ïj lJijt. Langzaam slijt zij weg. Ik ga termijnen stellen aan mijn leven. Het wordt mij een genoegen te bepalen:
tot daar en niet verder. Alles krijgt daardoor opnieuw 2;Ïjn wonderlijke beteekenis: ik orden mijn papieren, ik betaal rekeningen. Zelfs
het eten lijkt weder doel gekregen te hebben: ik moet mij in het leven
houden tot het bepaalde uur.
Inmiddels wringt zich mijn getob om de vraag: hoe? Hoe zal ik het
doen?
Op den weg naar het kantoor is een wapenwinkei, die mij thans
eerst opvalt. Ik ben niet zeker of die winkel daar vroeger ook was. In
de uitstalling liggen revolvers, jachtmessen, geweren. Gaaf en zuiver
in hun doelmatige makelij, zien zij er prachtig uit. Ik heb er plezier in.
Het metaal is hard en onverbiddelijk, zoo'n revolver is met meesterlijke preciesheid toegerust voor haar doel: een afgesloten kogel
krachtig uit te stooten.
Ik ga binnen, vol bewondering bezie ik de sloten, het kogelmagazijn die de wapenhandelaar mij toont. Ik blijf peinzen over het doel
van dit alles.
De man ziet mij wantrouwend aan, en ik heb geen moed te koopen.
Ik ben zeker, dat het mij evenzoo zou gaan bij een apotheker, indien
ik probeerde mij gif te verschaffen, en overweeg verdrinken. Wanneer ik het mij voorstel komt alles mij gemakkelijk voor. Maar ik
wantrouw mijn instinct. Zal ik niet 2:Wemmen?
Daar rafelt de draad van mijn redeneering weer los: leven moet het
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doel van het leven zijn! Waarom ik niet? Waarom is het mij niet
genoeg? Wat wil ik met mijn pretenties naar méér? Of - minder?
En zorgvuldig herzie ik al mijn berekeningen. Was er toch, ergens,
een fout? Heb ik ergens het keerpunt vergeten, een negatief voor een
positief gezet en zoo de eindsom, die oneindig als het heelal moest zijn,
tot een belachelijk nul gereduceerd?
Er was eenmaal een mooi begin. In wonderbare heerlijkheid bloeiden de gewassen en de witte kleine wolken stoeiden aan op het zonnelicht om te doen zien dat de hemel zoo blauw was. In den doelloozen ochtend ontwaakte Adam en zag naar de blanke vrouw naast hem
en beminde haar. In zijn hoofd waren nog geen gedachten. Hij zag de
bloemen en de kruiden en beluisterde de ritselende beek en zoog de
druiven die lokten en volgde het pad naar het licht of schuilde in de
groene schaduw der hoomen. Zooals hem de wingerd een voedsel was,
zoo was hem Eva een zoen.
De dagen gingen en kwamen, de vruchten zwollen en Eva verwachtte
haar kindje. Op een dag, in blijde pijnen, baarde zij 't, en het leefde
zooals de dieren leven, en het dronk aan haar borst zich in slaap. De
lammeren deden alzoo bij hun moeder.
Hoe vervolgen de menschen elkander bitterlijk!
Kon ik eenzamer zijn, afgeslotener, dan midden onder hen?
Is het paradijs verloren? Of.... of....?
Ik word mij bewust: alles hangt af van mijn wil. Ik moet mij losmaken.
Dit is een heilig testament, in groote rust ga ik het uitvoeren.
Ik laat mijn juffrouw komen en zeg mijn kamer op. Over vier
weken zal ik geen huis meer hebben. Zij vràagt verwonderde ontstelde dingen, ik betaal haar 'r geld en verlaat de kamer.
Ik verzoek mijn ontslag. Of ik meer geld wil verdienen? vraagt de
patroon. Meer geld? Begrijp ik nog wat hij bedoelt? En afwezig zeg
ik, dat het dat niet is. Waar ik dan heenga? Nergens. Hij haalt de
schouders op, hij denkt een gek voor zich te hebben.
"Bedenk u nog maar eens," zegt hij.
Als een zwemmer zich van zijn kleeren ontdoet, ZOO leg ik de beletselen af van mijn vrijheid. De dagen gaan zingende. Ik tel ze. Ik zal
over een week geen huis, geen geld, geen eten meer hebben. Het
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schrikt mij niet af. De realiteit, waarvoor ik zoo vreesde, lijkt verdampt.
Ik heb mijn kleeren, mijn boeken verkocht, dingen waaraan ik
vroeger hechtte. In m'n schrijftafel waren brieven - ik heb ze niet
herlezen. Bij iedere ruiming waren ze gespaard, thans heb ik ze
kunnen verscheuren en op den hoop werpen. Het is als een reiniging.
De patroon laat mij komen: oflk mij niet bedacht heb. Het spijt
hem dat ik heenga.
Morgen ben ik vrij!
De juffrouw heeft mijn ontbijt gedekt met versche kadetjes,
nieuwe boter, eieren, kaas.
Zij treuzelt in de deur.
Als ze mij opgewekt eten ziet, weet ze niet meer, ze gaat heen.

Mijn eerste dag heeft zon!

C.

J.

A.

VAN BRUGGEN

DE DRIEDUBBELE VERRASSING.
I. DE

LATE MISSIE.

Zeer laat is een vrouw, - zij droeg een vlam in een lantaren, door de gang gekomen, die de muren der hoven van dezen grooten
huizenteerling scheidt. Aan al de ruiten der achtergevels was reeds het
lampelicht gedoofd, maar de nachtelijke purpertinten bleven half
doorschijnend, lijk een zomeravond die nauwelijks uitgaat. Zoo
stonden in roerlooze schemering en regelmatige rechthoeken de gekalkte koer beschotten, waartegen hier en daar her kenbaar was de
duisternis van een veil, van een touffe jasmijnenloover, van een plank
geraniums. Terzijde van mijn venster schenen de zonnebloemen niet
meer lij k de koperen rondassen van ten dag. De eenige groote boom,
een stompe toren van schaduw tusschen de lage omheiningen der
tuinen, zette den avond in een wegenden geur van acacia. En de
vrouw naderde nauwelijks, niet te herkennen, want tij ging in de
nauwe steeg van de ongekalkte muren, en daar was de duisternis wel
dik. De stalknecht van mijn buurman komt dikwijls laat langs daar.
Hij is een zeer kort en .zwaar te lijve en zijn kloefen schuren schor
langs den aarden weg, zoodat de stilte dan huivert en kabbelend voor
zijn voeten wijkt. Nu was het langzaam beweeg onhoorbaar, de acaciageur bleef sterk doordringend en verwaaide noch door het traag, geruischloos rokgewuif der hooge gestalte, die stilaan dichter-kwam,
noch door de gewekte lucht, die zwijgend deinde.
Het leek een poos alsof de vlam alleen den afstand kortte, maar dan
zag ik de knieën rustig en regelmatig verroeren in 't gele schijnsel van
den lantaren, dien de vrouw, een beetje wiegend, vóór zich uitdroeg.
En zij naderde.
Telkens werden er zijpoortekens klaar in de muren en doofden
weer uit. Waar zij met dat simpel tongsken vuur den avond geopend
had ging onmiddellijk op haar de duisternis opnieuw toe. Als straks
een deur onder haar handduw week, en zij verdween, zou gansch de
gang daar liggen als een slapende, luie strook schaduw, waarboven
rustig de eindelooze diep-purpere zomernacht bloeide. Reeds had zij
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de helft van den weg overschreden. In de witte muren terzijde telde ik
aan de zwarte holten de poortjes, die zij er nog voorbijgaan kon, om 't
laatste vóór het mijne te bereiken.
Zij naderde meer en meer. Een wiegende cirkel van oranjen schijn
schoof voor en op haar trage voeten mede en 't boordeke gras langs
den muur bleek donker-blauw •••• Aan de laatste deur kwam zij nu. Zij
trad voorbij. Daar bleef er geene meer over dan de mijne. En plotselings verwonderd omdat ik niemand verwachtte, verwachtte ik, waar
ik duister was gezeten in ft donker van mijn kamer, de vrouw die mij
verlichten zoude met haar lamp en met haar onbekende missie, misschien. Ik schoof een stoel vóór den mijne gereed. Reeds verbeeldde
ik mij hoe zij de kleine vlam hief tusschen ons beiden en hoe zoo ons
gelaat een groote vlam werd. Nu stond zij stil in de zwarte gang en belichtte met gestrekten arm mijn lage tuindeur. Maar zij wendde zich
om, - een mist van poeierige klaarte, zooals een bleek aureool, beefde
om haar nu zij tusschen mij en den lantaren ging. Bij mijn buurman
zocht haar tastende hand de klink. Het poortje week en sloot weer toe.
Zwart stroomde de nacht door de gang. Zij leidde nog een geel schijnsel den hofmuur langs, waarop toen plots de duisternis schoot.
De gereede stoel stond ledig en noodeloos wachtend. Mijn donkere
kamer bleef donkerder open op het roerloos purper en de stilte.
Buiten geurde het duister fel.

11. DE

LACH.

Deze avond was bijna als die van gisteren door gebeuren en gebeurloosheid. Een blauwe klaarte schemerde aan den wijden en zeer zuiveren hemel, die in de diepste verte trilde. Weinig sterren vonkelden.
Er hing een rustig waas van d~isterer tinten over de huizen, die in
grooten rechthoek de roerlooze lucht hielden, - een kom van geurende stilte. Uit de hoven zwol geruischlooze walm over de grijze muurkens: de fel-doordringende en zwoele reuk van versche snijboomen en
de donkere adem van den boom acacia. Wind wuivelde er niet en nochtans begonnen de blaren nu en dan te ruizelen en zongen zeer lijze
lijk ver en spoelend water. Maar dat geruisch vloeide traag, in volkomen harmonie met de zwijgende avondlucht, waarin een kleine dauw
van koelte hing.
Al de ramen in het ronde gaapten donker in de nog klare nadering
van den nacht. Een venster of vier vlamde nog van een rood-oranjen
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gloed. Het mijne, onverlicht, stond open. Ik zat op het kozijn. - Ik
keek uit en zag nauwelijks, want ik hoorde en rook tegelijk en ik
voelde een vaag maar toch volledig, een bijna onbewust maar toch bedwelmend beeld van dit zeer innig uur te midden der roerselen van
mijn woelig hart bezinken.
Aldus doordrongen van den geest dezer stonden ging de oneindigheid voor mijn wezen bloeien. Laag aan mijn oogen daalden de duisterende gronden en schaduwende loovers, de blinde ringmuur rond de
kom week weg en er boven, als een matelooze stolp van het zuiverste
en ijlste purper, welfde in deinzende bogen de groeiende hemel. Tintelende scherven va~ geel kristal en verschietend goud doofden soms
uit en ontvonkten opnieuw. Het was alsof de aarde de hemel werd,
de hemel de aarde en beide niets dan de ijle, grenzelooze ruimte. Een
langzame maar stijgende begeestering, op een huivering, zwol mij naar
de slapen en spande de pezen rond mijn keel. Aan mijn polsen voelde ik
het krimpen en het zuigen van mijn hart, alsof't van overdadig geweld
bij deze communie met het allerwijdste zijn bons te boven zou gaan.
Plotselings klonk de schaterende lach van een vrouw.
Mijn wondere mijmering stortte ineen, maar een rijkere werkelijkheid rees nu op. De purpere hemel met eenige pinkelende sterren
welfde in onverstoorde rust. De tuinen geurden. De huizen hurkten
in de duisternis. Vier vlammende vensters peinsden. Een groote koelte was uit de stilte gekomen. De lach uit het raam tegenover het mijne
breidde zich uit over de huizen in kabbelende kringen. Nadat de
vrouw de kom had doen galmen met haar berstend gejuich, zweeg zij
een poos. Maar klaarder en voller herbegon zij. Lijk lichte klokjes
belden de schokkende tonen. Een overrijpe vreugde klonk borrelend
uit haar klaterende keel, onderbroken door moeilijke hikken. Zij en
de stilte antwoordden telkens elkaar. Allengerhand werd er uit het
geluid een verzwakkend gekreun, dat ten langen laatste zweeg.
Maar de volle wiegeling van de lachende lucht scheen voortgegolfd
in mijn lichaam en steeg me aan de slapen, waar een nieuwsgierige
mijmering ontwaakte. Allerlei gissingen gingen mij door 't hoofd. Nu
het mateloos gezwijg weer de diepe tuinen overzonken had als een ontastbare sneeuw, verbeeldde ik mij de heldere en rappe stemmeschokjes, die elkander nahuppelden in een onbestemde verte, - 't gejuich
van een ziel in vreugde. Ik zag een vrouw, achterover-gebogen; haar
lippen lachten zeer breed haar tanden bloot; haar gorgel zwol zeer
wit, boven haar golvende borst.
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De avond geurde dichter. De laatste lampen werden bij lange tusschenpoozen gedoofd. - Een zoete en verstilde zindering van den
lach leefde in mij, doch nauwelijks.

111. DE STILLE VERBRANDING.
De deur van mijn kamer is gesloten. Ze weten beneden dat niemand
voor mij mag ontvangen worden. Er zal dezen avond iets beslissends
gebeuren. Eergisteren ging door deze duisternis en door de wijde rust
een dolende vlam. Gisteren zong door mijn onbestemde mijmering
een onverwachte lach. Een onver ldaarbare wet schikt mijn daden en
de verschijnselen om mijn leven in ondeelbare groepen van drie. Mijn
raam staat open: het is de derde dag.
Waar de vensters gesloten zijn aan de grijze achtergevels glimt de
duisternis en blikkeren nog halve glanzen van ft verschemerend licht.
De hemel groeit toe van donkerende, paarsche wolken waarin roering
is. Er flapt soms een warrelwind, waarop de acacia zijn zwoele geuren
schudt. Ongedurig wiegelt het ruischen van de lage loovers. Met een
korten bons, lijk een beursche appel in ft gras van een boomgaard
ploft, is een bloempot van een plank gestuikt. Nu staat een stukje
witte muur in de plaats, te midden van ft rij-tje schaduwen. De zonnebloemen gaan in den avond uit.
Er roept een onzichtbare vrouw uit een donkere verandah, - terzelfdertijd klinkt beneden het geklets en geklingel van wild omgewasschen glaswerk-:
- Lientje, binnenkomen!
- Nu al?
- Toe. Naar bed. Het is a1laat. Het gaat regenen.
De groote stilte herneemt, ofschoon de wind er het titselen van de
blaren in stort. - Vele vensters schieten rondom in oranje vuur van de
ontstoken lampen.
Een geduldig verlangen brandt in mij. Met wijde oogen zie ik uit.
De poortjes in de gang zijn onzichtbaar geworden. De muurkens
alleen bakenen de duisternis in witte rechthoeken: daar liggen de
tuinen. Waar er donkere holten zijn in de beschotten, weet ik dat er
jasmijnstruiken of zonnebloemen staan. De wolken dalen en glijden
voller. - Maar niemand nadert. Heb ik geen ongelijk te denken aan
de vrouw, die de vlam droeg? Misschien gaat uit de stilte plotselings
een geluid wonderlijk zingen.
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Ik luister beter, met geheel mijn lichaam, verwarmd door het rustig
doch regelmatig branden van het verlangen. De wind snokt joepend
door de verschrikkende lucht en rukt het ruischen der loovers los.
Een poos hoor ik niets meer. Dan tokkelen er lichte klopjes op den
grond, op de blaren .... Regen begint.
Met schril gerinkel van losse ruiten worden er ergens ramen toegeflapt. Daarna is alle geluid aan den regen die rapper pletst en waardoor de wind vlagende glansen jaagt. Maar geen lach breekt door.
- De droge trap kraakt: het moet mijn zuster zijn en haar man, die
slapen gaan. Schier geruchtloos sleepen hun kousen over den planken
vloer mijn kamer voorbij. Hun deur klinkt toe. Nu komt er groote
stilte. - De regen lispelt aanhoudend en geurt.
In langzame eentonigheid verteert mij de gedurige vlam van de
hardnekkige verwachting. Lijdelijk sta ik open op het onbekende en
het oneindige; binnen mij is de ijlte ter ontvangenis gereed van het
uit-zonderlijke. Maar in een ongestoorde harmonie is buiten alles gebeurende : één voor één zijn de verlichte vensters gevuld met donkerte
als met nachtelijke waters; de koerbeschotten worden natte kalk,
onder de regelmatige striemen van den regen; de blaren blikkeren
zwart en neuren; over de daken schijnen de wolken naar de aarde gerokken.- Geen bewegende knieën verschikken de schijnsels op een
vrouwerok; geen lach golft op de wachtende lucht .••. - Alle dingen
vormen den nacht.
Het wordt me zonderling te moede aldus het buitengewone te verwachten en alleen in tegenwoordigheid van den triestigen regen te
blijven. Ik voel vrees en bitterheid: misschien heeft de vlam noodeloos in mij gebloeid. Het wordt laat. Mijn bed blijft toegedekt. Ik kan
niet scheiden van dezen nacht en van mijn verstarde verwachting, en
'k onderdruk mijn ongeduld. Ik verdring de stijgende zekerheid dat
ik mij paai met ijdelheid.
De uren Jaten zich eentonig en langzaam voltrekken. Dit zou een
avond zijn van weergaloozen vrede, indien in mijn binnenste de asch
van nutteloos verbeiden niet zoo bij voortduur smeulen bleef. De
nacht gaat stilaan dieper en de ijdelheid is nog rijpende. Zoo voed ik
verder het vuur dat mij traag verteert. Er is iets van goddelijken
wrevel in deze lijdelijke verbranding. Misschien is dit het derde gebeuren.
MAURICE ROELANTS.

EEN PIONIER VAN DEN NIEUWEN TIJD.
( Slot).
RAMSAY MACDONALD OVER KEIR HODIE.

Niemand heeft aan dit geloof van Keir Hardie een warmer tribuut
gebracht, heeft ons sterker doen voelen zijn beteekenis als zoodanig
dan Ramsay Macdonald.
De lezer zal mij een wat lange aanhaling uit zijn rede ten goede
houden, niet alleen omdat zij op zich zelve van groote schoonheid is
- maar omdat zij ons een dieper blik doet werpen op den bizonderen
aard van het Engelsch socialisme. Immers wij hooren hier een leider
van het heden en de toekomst over een leider, die heengegaan is.
"Vrienden," zoo sprak hij o.a. op de samenkomst gewijd aan de nagedachtenis van Hardie in de St. Andrew's Hall, Glasgow, "de mensch
wordt niet zoo groot als Hardie louter uit kracht van zijn eigen ervaring. Als wij de wereld braveeren - die geweldige, lokkende, verleidende, machtig-versterkte forteres van den duivel, die wij de wereld
noemen - dan moeten wij een macht in ons hebben, die achter en
boven en beneden ons is, een macht, die grooter is dan het eigen-ik.
Wij moeten ons vereenigd voelen met een groot levensbeginsel, een
groote drijfkracht van het leven, een kracht, die als met :l;Waren golfslag tich telkens en telkens en telkens weer met triomfante uitdaging
op die schijnbaar onverwinlij ke belichaming van onzen vijand werpt.
Ge hebt somtijds bij ondiepe zeeën of enge wateren gestaan, die, als
een steen er wat roering in bracht, kleine, nietige golfjes tegen het
strand deden plassen en kantelen, golfjes, die nauwlijks een zandkorrel van :l;ijn plaats brachten. Maar ga waar de oceaan tich in breede
onaftienbaarheid uitstrekt, waar de golven als bergen zijn en door het
leven zelf schijnen bewogen te worden, waar tij in hun groote, met
:l;Waren gang tich opheffende en weer neerstrekkende massa's, als
leeuwen, die hun prooi bespringen, zich op de rotsen werpen, de
grimmige rotsen, die daar als voor de eeuwigheid geschapen staan.
"Voor de eeuwigheid" - maar wij weten dat zij ondermijnd worden
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en ondermijnd door die prachtige golvenmassa's, nimmer afdeinzend
dan om hun sprong te hernieuwen. Dat is de soort kracht, die wij
noodig hebben; geen nijdasserig knagen, geen miserabel mopperen,
geen plassen en kantelen aan de randen van het kwaad. Wij moeten
ons bewust zijn van de grootsche pracht van den grenzeloozen oceaan
des tijds, van de univerzeele levenskracht, die de lijn van een hooger
gerechtigheid volgt. Wij moeten de voorbijgegane eeuwen in ons
voelen; wij moeten in onze zielen de zielen van alle goede mannen en
vrouwen voelen leven en ons één voelen met hen op dien grooten pelgrimstocht naar de volmaaktheid. En dat had Hardie in een ongekende
mate.
Hij voelde op bizondere wijze, dat hij deel had in de kracht, die aan
de menschheid haar aspiraties geeft, die in de menschheid dat onvoldane wekt, waarin het zekerst bewijs van haar gang naar de volmaaktheid ligt .•..
..••De godsdienst, de geschiedenis, de lyrische verskunst van zijn
land, hij had ze saamgelezen in zijn ziel, hij werd de groote ziener, die
ver en diep zag, en het licht van zijn geest wierp zulk een straling over
zijn geloof dat het hem telkens en telkens de oogen verblindde voor de
stoffelijke levensfeiten en hem den voet deed stooten aan de steenen,
die op zijn weg lagen.
Maar dat, mijn vrienden, is de prijs, dien hij en gij hadden te betalen voor de beweging, die hij schiep, die hij met geestdrift bezielde.
Daarin staat hij als de groote persoonlijkheid, niet de kriticus, niet de
politicus, niet de priester, maar de ziener en de profeet - één van hen
in wiens oor God zelve fluistert; en ongeraakt door de waanwijzen,die
hoofdartikelen in de dagbladen schrijven, hield hij slechts de eeuwige
waarheden van het leven in het oog, en richtte zich daarnaar vol van
zijn geloof. En zonder dat geloof zou Keir Hardie nooit hebben
kunnen doen wat hij gedaan heeft, en zou hij niet die plaats in onze
harten hebben kunnen innemen, die hij daar behouden zal tot het
einde onzer dagen.
Hardie was een mysticus. Hoe dikwijls heb ik mij in zijn gezelschap
bevonden, dat er geen woord over zijn lippen kwam en dat hij in zijn
zwijgen mij meer gaf, dan hij met woorden had kunnen doen. Ik
voelde dat deze man heelemaal niet overtuigd was van de werkelijkheid der stoffelijke dingen om hem. Hij kon daar zijn aandacht niet
aan geven. Zij schenen hem niet belangrijk. Hij leefde altijd alsof elk
oogenblik dit ijdel vertoon van stoffelijk leven zich oplossen kon, en
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het wer kelij k leven van den geest zich ongesluierd aan zijn oogen vertoonen zou. En daarom, als zij hem hekelden en bespotten, als zij hem
uitscholden en zijn woorden vervalschten, dan was het een geestelijke
Keir Hardie die antwoordde; het was een Keir Hardie, die zich
nooit geheel bewust was, wat zij eigenlijk tegen hem deden, omdat
hij in een andere wereld leefde. En daarin lag zijn grootste kracht."
ONAFHANKELIJKHEID.

Wij zijn hiermee vooruitgeloopen op de beschrijving van Keir
Hardie's leven en werkzaamheid.
Wij zeiden dat het hem vooral daarop aankwam een nieuwen geest
in de arbeidersklasse te wekken, haar den zin voor onafhankelijkheid
en vertrouwen in zich zelve bij te brengen.
Toen hij begon te werken waren de meeste Vakvereenigingen
reeds tot zekeren bloei gekomen, maar in de politiek vormden zij een
bijwagen van de liberale partij. De groote figuur van Gladstone domineerde ook in de arbeiderswereld.
Hiertegen richtte zich in de eerste plaats de aanval van den jongen
afgevaardigde, die op het Trade Union Congress van Swanseain 1887
de Ayrshire mijnwerkers vertegenwoordigde. Toen hij op dat congres den secretaris van het congres, Henry Broadhurst, aanviel, omdat
hij op een verkiezingsmeeting een werkgever van de slechtste soort
gesteund had, volgde een onstuimig debat en Broadhurst wekte veel
applaus met de hooghartige en spottende woorden, waarmee hij den
aanval afweerde.
"Op welken staat van dienst", zoo vroeg hij, "kon Keir Hardie wijzen
om hem hier de les te komen lezen. Hij stelde veel prijs op de goede
meening van den heer Hardie, maar hij kon er niet toekomen zich
neer te werpen aan zijn voeten en hem te beloven, dat hij, voor hij
weer een politieke redevoering zou houden, zich tot den hoogepriester en profeet van Ayrshire zou wenden om zijn zegen op de onderneming te vragen."
Een storm van gelach begroette deze woorden.
WILSKRACHT EN ZELFVERTROUWEN.

Maar Keir Hardie gaf den aanval niet op. Zoo hij in één opzicht
overeenkwam met de staatslieden, die ik noemde, dan was het in de
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enorme wilskracht, die zich door geen tegenspoed uit het veld liet
slaan, die hem nimmer afwijken deed van den eens gekozen weg.
Bizonder opmerkelijk was de aan onbeschaamdheid en overmoed
grenzende zelfbewustheid van Disraeli en het is een van de meest interessante episoden in de geschiedenis van het Lagerhuis, die zijn
eerste optreden in dat lichaam vertoont.
Disraeli was, vooral in zijn jonger jaren, een dandy, in zijn Oostersche liefde voor luide kleuren een zeer opzichtige dandy, en zoo was
hij op die gedenkwaardige zitting in het volgend kostuum verschenen:
een flesch-groene gekleede jas, een wit vest, met buitensporig vertoon
van gouden ketting, een zwarte das zonder kraag er boven, en een
broek van rijk-geschakeerd patroon.
Voeg daarbij zijn doodsbleeke gelaatskleur en gitzwarte oogen,voeg
er zijn dramatische hand- en armbewegingen bij en zijn verschijning
was opzienbarend en theatraal genoeg.
Ook gingen zijn geestige uitvallen ver boven het gemiddeld gehalte
van het parlementair debat uit, zijn argumenten en vergelijkingen
hadden altijd min of meer een artistieke finesse en kleur en droegen
evenals zijn kostuum de kenmerken van een zekere bizarheid en geaffekteerdheid.
Maar het was de spot, de ironie, het sarcasme, waarmee hij zich
vooral onder de radikalen veel vijanden gemaakt had, het was ook
omdat onder dezen velen hem als een overlooper, een renegaat beschouwden, dat zijn eerste optreden in het parlement tot zulk een
scherp verzet leidde.
Zijn spiritueele en wel eens wat gezochte, vergelijkingen wekten
een minachtend gelach. Hij bleef er eenigen tijd goed-gehumeurd
onder en verzocht zijn tegenstanders hem aan te hooren tot het eind.
Een daverend gelach beantwoordde zijn verzoek. Hij sprak over het
verband tusschen de Whigs en de lersche Katholieken. Met rhetorische verheffing beschreef hij Melbourne als in de eene hand de sleutels van St. Pieter en in de andere - hij wilde zeggen "de vrijheidsmuts zwaaiend," maar zijn woorden gingen verloren onder den spot
der tegenpartij. Telkens als hij begon te spreken brak een storm los
en de voorzitter slaagde er niet in de onrust te doen bedaren. De
Tories moedigden hem aan maar het hielp niet. Ten slotte, het nutteloos vindend voort te gaan, zeide hij dat de ontvangst hem bereid hem
niet verraste. Hij had veel malen veel dingen begonnen en hij was ten
slotte altijd geslaagd. Dan zijn stem uitzettend met een kracht die de
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blaffende honden tegenover hem momenteel tot zwijgen bracht,
schreeuwde hij hun toe: "Ik eindig nu, maar de tijd zal komen dat je
naar me luisteren zult:'
En hij had gelij k. Hij overwon den tegenstand.
Deze jood, in uiterlij k en psyche steeds ster k joodsch gebleven, wist
zich, louter met eigen middelen en door eigen inspanning, louter door
zijn soevereine wilskracht en talent, tot leider van de zeer hooghartige
en exclusieve Engelsche aristocratie op te werken, tot eersten machthebbende en, in sommige perioden, vooral wat de buitenlandsche
zaken aangaat, nagenoeg onbeperkt meester in den rijksten en wijdstverspreiden staat der wereld. Disraeli is een van de sterkste voorbeelden van de macht en invloed der persoonlijkheid.
De man, van wien de Times bij zijn dood beweerde dat van geen
redenaar meer meetings in meer vastelanden opgebroken waren, Keir
Hardie, was evenmin van de soort, die zich door aanvankelijke moeilij kheden en teleurstellingen van de wijs laat brengen.
Kreeg een motie van hem voor een bij de wet vastgestelden achturendag op het in 1887 te Swansea gehouden congres van Vakvereenigingen, datzelfde, waarop hij Broadhurst aanviel, slecht& acht stemmen, niet meer dan vijf jaar later werd diezelfde motie te Newcastle
met groote meerderheid aangenomen, en de in Swansea triomfeerende
Broadhurst werd onder den invloed der nieuwe strooming in de arbeidersbeweging, tot tweemaal toe verslagen voor de Kamer.
Zoo bracht hij ook na slechts weinige jaren de Engelsche arbeidersklasse tot het door hem ingenomen standpunt, dat zij zich ook in politieke aangelegenheden onafhankelijk moest maken van Tories en
Liberalen. In 1903 nam de inmiddels gevormde Labour Partij, wel te
onderscheiden van den nauweren socialistischen kring, Independant
Labour Partij geheeten, de zoogenaamde Independence Pledge (Onafhankelijkheids-Verklaring) aan, waarbij alle Kamerleden en Kandidaten om haar steun te erlangen, zich moeten verbinden zich strikt
te onthouden van de bevordering der belangen of zich te vereenzelvigen met eenige parlementaire partij, of haar kandidaten, niet bij de
Labour Partij aangesloten.
Het in het leven roepen van deze Labour Partij is de triomf van
Keir Hardie's levenswerk. Zij bestaat uit een federatie van de Vakvereenigingen en de Socialistische Partijen, en omvat het grootste deel
van de georganiseerde arbeiderswereld.
Van die Independence Pledge was Keir Hardie echter geen voor-
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stander. Het streed met zijn afkeer van dwang. Hij eischte vertrouwen
in den gekozen leider. Laten wij hun vrijheid laten, meende hij en hen
beoordeelen naar wat zij gedaan hebben. Hij de meest standvastige
was ook in dit opzicht de meest vrijheidlievende.
Inmiddels, voor er van een Labour Partij sprake was, had Keir
Hardie persoonlijk den strijd aangebonden tegen de beide traditioneele partijen. In April 1888 stond hij als "Independent Labour"
Kandidaat tegenover een officiëel Liberaal en een officiëel Conservatief. Van liberalen kant werd hem f 300 per jaar, een vasten
liberalen zetel en de betaling van zijn verkiezingsuitgaven aangeboden als hij zich terug wilde trekken, maar het aanbod werd afgeslagen.
In 1887 had hij de Scottish Labour Party, helpen vormen, waarvan
hij de eerste Secretaris was. Deze Scottish Labour Party, met haar 30
afdeelingen, sloot zich eenige jaren later bij de Independent Labour
Party aan.
Te Mid-Lanark in de minderheid gebleven, werd hij in 1892 als
onafhankelijk socialist door South West Ham naar het Lagerhuis gezonden en van deze jaren 1892 tot 1895 dateert zijn groote bekendheid - of moet ik zeggen beruchtheid - in het land, ook buiten de
arbeiderswereld.
In anderen vorm dan van Disraeli oefende zijn eerste verschijning
in het Parlement een niet minder ongemeene werking uit. Het was
een aanslag op de waardigheid van het Huis, een schandaal, dat alle
tongen losmaakte.
Wat was het geval?
Op den ochtend van de opening der Zitting hadden eenige wer klieden besloten elk het zijne bij te dragen om hun kamerlid in een
rijtuig naar de Kamer te brengen. Dit rijtuig werd een soort Jan Pleizier, en een van de maats zette zich met een cornet à piston op den bok.
Zoo trok men naar het verblijf van Hardie, dien men aan het ontbijt
vond. "Wij zijn gekomen om je naar het Lagerhuis te brengen," heette het. Keir Hardie, den edelmoedigen geest, die deze mannen dreef
om hun Kamerlid eer te bewijzen, er kennend, wilde niet weigeren,
en met de Jan Pleizier arriveerde hij aan het Lagerhuis.
Hoe de pers er zich vroolijk over maakte ten koste van het Kamerlid voor South West Ham. De zoogenaamde "Brass-Band" waartoe
de cornet in den mond der babbelende gemeente uitgedijd was, bleef
steeds aan zijn naam verbonden.
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Maar zijn kostuum werd niet minder een doelwit van den spot. De
simpele Hardie had eenvoudig zijn Zondagsche plunje aangetrokken,
een gewoon confectiepakje, met een "cap" als hoofddeksel. In woord
en in afbeelding wierp men zich op het kamerlid met den pet.
Nu kan men zich, Hardie kennend, eenvoudig niet voorstellen, dat
deze mensch zich met een hoogen hoed toegetakeld zou hebben. Daar
voor was hij te door-en-door eerlij k in zijn gevoel en levenswijze, daarvoor was hem ook de positie te duidelijk die hij daar in dat Lagerhuis
zou innemen.
Hij haatte alle valsch vertoon en alle karakterloosheid en het kwam
niet in hem op de kleedij natebootsen van hen, die hij bestrijden ging.
Zijn vriend Robert Smillie deelt ons in dit verband een aardige
anecdote mee.
"Ik herinner me, zegt Smillie "een bezoek dat ik hem bracht in de
koffiekamer van het Lagerhuis. Een vriend was met me, een handelsrewger, die voor zijn zaken een kachelpijp moest dragen. Juist toen
Hardie met een droomerigen blik in zijn oogen - in gedachten verdiept - bjnnentrad, zette mijn vriend zijn hoogen hoed op mijn
hoofd. Hardie liet zijn oogen rondgaan, maar zag mij niet. Hij scheen
op het punt weer weg te gaan, toen ik op hem toeliep en hem de hand
toestak, met de woorden "Hallo Jim:'
"Mijn God, Bob, jij ook! riep hij uit. De zaak werd hem uitgelegd
en het nam een pak van zijn hart weg.
In deze parlementszitting kreeg hij den titel, waarop hij het meest
trotsch ging "Kamerlid van de wer keloozen."
EEN TEGEN ALLEN.

Voor wat hij er deed en hoe hij er ontvangen werd, vergunne men
mij een paar aanhalingen uit de pers dier dagen. De Kamer had zijn
verontwaardiging opgewekt door de onverschilligheid, waarmee het
bericht van de ontploffing in een mijn, waarbij drie honderd levens
verloren gingen, door de leden ontvangen en - klassieke tegenstelling - de algemeene belangstelling en ostentatie van vreugde, waarmee de geboorte van een prinsje door hen verwelkomd was, en de
wijze, waarop hij aan zijn gevoelens lucht gaf, werkte als een dynamietbom in de doorluchte vergaderjng.
Het gebeurde is een typische bijdrage tot het maatschappelijk
leven dier dagen: de officieele schijn, gehuldigd door het vertegen-
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woordigend lichaam en het werkelijk wezen waar aan deze volksman
uiting gaf, hier in een schel licht tegenover elkaar geplaatst.
"Voor zichzelven en voor hen, die hij vertegenwoordigde, was hij
niet in staat zich te vereenigen met dit nederig adres (kreten van ,,0,
0," en de Voorzitter: "Orde, orde"). De resolutie stelde voor Hare
Majesteit geluk te wenschen met de geboorte van een zoon aan den
Hertog van Yor k en verhief daarmede tot een feit van gewicht wat het
geenszins verdiende, een alledaagsche gebeurtenis. (luid gelach).
Het verheugde hem bizonder te hooren, dat het een goed gezond kind
was en als hij de gelegenheid had gehad de ouders te ontmoeten (hernieuwd gelach) dan zou het hem aangenaam geweest zijn hun zijn gelukwenschen aan te bieden als bij een dergelijke gelegenheid het gebruik is. Maar nu zij, als vormend het Huis der Gemeenten, vertegenwoordigend de Natie, gevraagd werden in te stemmen met deze gelukwenschen, nu, in het belang der waardigheid van het Huis ("O!"
en gelach) vroeg hij verlof om te protesteeren. Er was een kant aan
deze kwestie, die hem toescheen het Huis der Gemeenten aan te gaan.
Een minister van het Gouvernement was verplicht tegenwoordig te
zijn bij de interessante gelegenheid (luide kreten van ,,0" en interrupties). Het kwam hem voor dat een dergelijke handeling er niet op
berekend was (interrupties) de waardigheid van dat Huis in de oogen
van de natie te verhoogen (hernieuwde interrupties en een geacht lid:
"What rot") Geachte leden mogen zeggen "rot" (gelach) maar als zij
even vrij omgingen met hen, die het hun behaagde te representeeren,
zouden zij de meeningen van het volk leeren kennen omtrent zekere
handelingen. Uit dat oogpunt beschouwd scheen het hem toe dat het
een of ander protest door het Huis behoorde gemaakt te worden. Het
was een zaak, die hem slechts weinig aanging (interrupties) of de door
de geboorte over de natie gestelde heerscher het echte artikel of een
onechte imitatie was (luide kreten van ,,0," "Orde:' orde" en "trek
dat in.") Het kon hem niet schelen (hernieuwde interrupties.) Dit
voorstel was gedaan omdat er een kind geboren was in de Koninklijke
familie. Zij hadden het recht te vragen, welke bizondere zegeningen
de Koninklijke familie over de natie gebracht had, dat zij geroepen
werden deel te nemen aan een dergelijk voorval.. ..
..•. Daar was de prins van Wales (gejuich). Er was hem niets bekend
uit den levensloop van Zijne Koninklijke Hoogheid dat zijn bizondere sympathie wegdroeg (luide interrupties). Sterk is het licht dat op
een troon valt, dingen ontdekkend die beter verborgen waren geble-
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ven. Soms hadden zij kij kjes op hem gehad aan de speeltafel (luide interrupties en kreten van "stemmen") somtijds bij de wedrennen (aanhoudende interrupties) en er waren ervaringen van anderen aard (luide
en aanhoudende interrupties). Zijn Koninklijke Hoogheid was,
zooals zij wisten kanselier van het Hertogdom Lancaster en Cornwall
(kreten van "kwestie") en trok als zoodanig zestig duizend pond sterling van eigendommen in Londen."
De voorzitter: "Orde, orde," het geachte lid houdt zich niet bij de
resolutie die vóór het Huis is.
De heer Keir Hardie: "ik onderwerp mij aan de beslissing van den
voorzitter. Hun werd dus gevraagd dit voorstel te steunen, omdat dit
kind geboren was, terwijl als motief aangevoerd wordt, dat hij misschien eens geroepen zal zijn over dit groote rij k te regeeren (luid gejuich). Tot op heden hadden zij geen middel om te weten wat zijn
qualificaties of geschiktheid voor deze positie zouden zijn. Het verwonderde hem dat lieden, die zooveel te zeggen hadden over het erfelij k
element op een andere plaats (Keir Hardie bedoelt hetHuis der Lords)
zich zoozeer geneigd betoonen het in dit b~onder geval te introduceeren. Van zijn vroegste jaren zou deze knaap omringd worden door
een troep sycophanten en aangemoedigd in het denkbeeld, dat hij van
een bizondere, superieure orde ware boven het volk, waarover hij geroepen zou zijn te regeeren (herhaalde kreten van "stemmen" en interrupties zoodat het geachte lid zich niet kon doen hooren) •••••••• Na
verloop van tijd zou een reis om de wereld volgen en dan zou de diplomatie zich gaan bezighouden met het arrangeeren van een huwelijksverbintenis. (interrupties). En voor al deze dingen zou het volk
geroepen worden provisie te maken. Om den wille van het beginsel
protesteerde hij tegen deze resolutie en als hij een lid van het Huis kon
bewegen zich bij hem aantesluiten zou hij zijn protest tot een stemming willen doorvoeren. Geen woord van deelneming had het Gouvernement voor de betrekkingen van hen, die bij honderden koud en
stijf om en bij de mijnopeningen van Pontypridd lagen (,,0, 0").
Waren het slechts rang en titels, die het Huis der Gemeenten tot betuigingen van sympathie en deelneming aanleiding gaven? Hoe spoediger die waarheid daarbuiten bekend werd hoe beter. Hij daagde uit
tot een stemming in de hoop dat enkelen ten minste bereid zouden gevonden worden om te protesteeren tegen deze hansworsterij. (,,0,0").
De kwestie werd daarop gesteld en slechts de stem van den heer
Hardie werd gehoord in oppositie. Niemand bereid vindend hem te
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steunen hernam deze zijn plaats en zoo, te midden van gejuich en gelach, werd de motie aangenomen.
Dit is de man die alleen, geheel alleen durft staan. Bismarck, als hij
het parlement met uitdagende minachting behandelde, had het Koningschap en het leger achter zich, Disraeli bevond zich tusschen de
Tories, die hem toejuichten. Keir Hardie stond daar als een geschuwde en gehaatte tegenover die zes honderd anderen, gesteund door al
de kennis, de geleerdheid, den rijkdom, de tradities, het talent, de
ontzettende macht van overlevering en gewoonte, van belang en bezit,
van het Vereenigd Koninkrijk. Ik ken geen ander mensch die in dezelfde mate het zelfvertrouwen, de tot metalen vastheid geworden
overtuiging in zich droeg, die het hem mogelij k maakte alleen te staan,
alleen te strijden, alleen te winnen, en vooral alleen de nederlaag te
dragen. En daarbij toch een zoo bescheiden mensch te blijven, zoo
volkomen vrij van ijdelheid en heerschzucht. Overwinning of nederlaag, het bleef voor Keir Hardie hetzelfde. Overwinning of nederlaag
zij deden hem geen haarbreed van de door hem gekozen lijn afwijken.
Hij gaf de waarheid, zooals hij die zag, zonder terughouding, zonder
berekening, met een eerlijkheid en onverbloemdheid, als althans in
het Engelsch Parlement heel zelden gehoord wordt.
Republikein van opvatting is hij altijd gebleven, al heeft hij er later
in het openbaar misschien nooit op zoo nadrukkelijke wijze, als in het
boven beschreven geval uiting aan gegeven, meenende dat het zwaartepunt van den strijd, dien hij voerde, elders lag. Toen hij vele jaren
later bij gelegenheid van het bezoek van King Edward aan den Tsaar
zich in afkeurenden zin daarover uitgelaten had, en de Lord Chamberlain voor het uitzenden van uitnoodigingen aan de leden van het
Lagerhuis voor de feestelijke samenkomsten op Windsor Castle Keir
Hardie van de lijst geschrapt had, verklaarde de toen veertig leden
tellende Labour Partij zich solidair met hem en ver klaarde van geen
uitnoodigingen gebruik te zullen maken voor de naam van Keir
Hardie weer op de lijst gebracht werd.

HET

KAMERLID VAN DE WERKELOOZEN.

Deze schermutselingen over het erfelijk koningschap of de handelingen van vorstelij ke personnages zijn echter niet meer dan tweedeof derde-rangs incidenten vergeleken met zijn strijd om ekonomische
en sociale verbeteringen. En het waren in die eerite jaren in het Parle-
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ment, dat hij South West Ham vertegenwoordigde, vooral de werkeloozen, wier droevig bestaan hij onthulde, tot wier onvermoeiden en
welsprekenden kampioen hij zich maakte.
Een dier debatten wensch ik in het kort hier te memoreeren.
Beginnend met het geven van eenige statistieken, om zijn hoorders
de uitgestrektheid van het kwaad in al zijn omvang te doen kennen,
deed hij vervolgens eenige praktische voorstellen ter voorziening in
den nood, met welker tenuitvoerlegging onmiddellijk een begin kon
gemaakt worden als de wil daartoe van het goevernement slechts even
groot ware als zijn bevoegdheden.
"En terwijl Hardie - hier laat ik het woord aan een den spreker genegen Engelseh verslaggever - van punt tot punt met zijn gematigd,
intelligent betoog voortging, scheen het Huis in zekere mate, een
juister begrip te krijgen van het fenomeen, dat zich in een cap en een
broek van niet te modieuzen snit aan hun beschouwing opgedrongen
had. Voor de eerste maal zagen de regeerders van het volk, die zoo
lang geregeerd hadden ten voordeele van zichzelven en hun standgenooten een man van het volk tegenover zich. Een man, die daar staat
en hen aanziet uit heldere, eerlijke oogen, die niet daar is om hun
kleeding en manieren na te apen als zich schamend voor zijn klasse,
maar die daar is als de eerste eener nieuwe type van wetgevers, waarvoor zij langzaam misschien, maar zeker zullen hebben plaats te
maken. Een man, die daar is als de voorhoede van een leger, dat de beteekenis duidelijk zal maken van de leus, dat de regeering zal zijn van
het volk, door het volk en voor het volk. De meest vermakelijke bizonderheid van het incident was de verandering die allengs over de frontbanken kwam, naarmate Hardie zijn pleidooi voortzette. De heeren
hadden zich neergezet in de gewone verscheidenheid van houdingen,
bereid om - laat ons zeggen - een half oor te leenen aan het nieuwe
lid en slechts geprikkeld door een zeer flauw gevoel van nieuwsgierigheid. De geachte Arthur Balfour was slap-eleganter dan ooit en scheen
het, evenals de bloem der conservatieve jeugd iets geweldig-landerigs
te vinden, maar dat men nu eenmaal ondergaan moet, John Morley
nam den spreker op met een week-philosophischen blik, Harcourt
was verdiept in de behandeling van een bundel papieren op de tafel en
de Grand Old Man (Gladstone) lag achterover leunend met zijn kin
op de borst naar den grond starend.
Naarmate Hardie 2;ijn stellingen uit elkaar zette, kwam er weer leven
in deze gewoonlijk impassieve banken. Toen Hardie de punt van zijn
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speer op de Liberalen richtte, naar aanleiding der toejuichingen, die
van dien kant kwamen, omdat hij zeide van protectie geen heil te verwachten, was Balfour's belangstelling dermate gestegen dat hij zich
samenraapte ::n over zijn schouder naar den spreker opkeek, en Gladstone, een boek van de tafel opnemend en voorgevend het te lezen,
hield hem steelswijze in het oog gedurende het overig deel ûjner
rede; en langzamerhand, als Hardie een anderen welgernikten stoot
aan een der partijen toebracht, richtte de oude man zich vlug met een
opmerking tot Harcourt, dan even vlug tot den persoon, die aan zijn
anderen kant zat, en ging voort Hardie gade te slaan. Tegen den tijd,
dat Hardie zijn rede eindigde waren zij geheel oog en oor.
Als had hij den besten wijn voor het laatst bewaard, besloot Hardie
ûjn rede met een beroep op de lersche partij. Deze wer keloozen en
hun familIes, zeide hij, tellen niet minder dan vier rnillioen menschen,
zij zijn een natie.
Als de Troonrede geen melding van Home Rule gemaakt had, dan
zoudt gij, die Ierland vertegenwoordigt, immers een amendement
daarop voorgesteld hebben zonder te overwegen of dit het Ministerie
in gevaar zou brengen of niet. Er is geen sprake van deze natie van werkeloozen in de Troonrede, welke overweging mag u dan weerhouden
een amendement ten hunnen behoeve te ondersteunen?
Dan als climax, met een stem dieper en zoo mogelijk ernstiger dan
te voren, zeide hij in tonen, die elken hoek van het Huis vulden:
"Men zegt mij, dat mijn amendement, als het aangenomen mocht
worden, als een votum van wantrouwen in het Ministerie zou beschouwd worden. Het is bedoeld als een votum van wantrouwen: een
Ministerie, dat deze kwestie der werkeloosheid ignoreert en dat er
niettemin aanspraak op maakt de belangen van elke klasse der gemeenschap te vertegenwoordigen en te behartigen is het vertrouwen
van het Lagerhuis en van de Natie onwaardig:'
In deze dagen, dat hij daar alleen stond in het Lagerhuis was hij de
aanklager, de manende stem, het zedelijk geweten van dat Huis. Een
moralist van grooten stijl, dat was Keir Hardie. Wegwerpend den
konventioneelen strijd tusschen Whigs en Tories, daartegenover stellend de éénheid en saamhoorigheid van de natie, plaatste hij de
groote elementaire waarheden, die aan het oog van de meesten, bezig
met hun eigen beperkte belangen, verborgen bleven, plaatste hij de
groote elementaire gevoelens, uit het dieper wezen van den mensche-
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lijken maatschappijvorm hun oorsprong nemend, telkens en telkens
weer voor de afgevaardigden van zijn volk.
Het verklaart den haat door hem gewekt bij de in hun rust en eigenliefde gestoorde bezittende en heerschende klassen. "Hij moest gefusilleerd worden," was in die kringen een dikwijls gehoord gezegde.
En in een tijd of periode van ruwer vormen en door wet en zede minder
gebreidelden hartstocht zou iets dergelij ks waarschijnlij k zijn deel geweést zijn. De bitterheid tegenover hem was nog grooter dan die tegenover den eens zoo diep verfoeiden Ierschen leider Charles Stewart
Parnell. Slechts zijn intieme vrienden wisten hoe zeer hij leed onder
de valsche voorstellingen en kwaadaardige aanvallen, onder den spot
en het venijn, waarvan hij in de pers en in anonieme brieven het doelwit was.
Maar naast dien sterken haat stond een niet minder groote liefde.
In duizenden harten was de genegenheid, die men Hardie toedroeg,
ster ker dan die voor een broeder. Hij werd geëerd als een meester
door zijn discipelen. De in smart en nood ver keerenden gingen tot hem
om steun en opbeuring.
En niet alleen bij de verdrukten en geslagenen, niet u:tsluitend ook
bij wat men in het dagelij ksch leven de arbeidersklasse noemt vond hij
dat groote vertrouwen.Tal van intellektueelen, tal van de meest intelligente mannen en vrouwen in de Engelsch-sprekende landen en daarbuiten hebben na en voor zijn dood getuigd van wat Keir Hardie voor
hen was.
HET OORDEEL VAN BERNARD SHAW.

Een man als Shaw b. v. een scherp, en wel het allerminst een gemoedelij k of zoetsappig intellekt, een lid van de Fabian Society bovendien, voor welker voortreffelijken wetenschappelijken arbeid Keir
Hardie zich zeker niet aan lof te buiten ging, huldigde hem bij zijn
dood in woorden, welker brandende felheid en bitterheid den uiterlijken kant van een diepe genegenheid en waardeering vertoonen.
"Het moet een algemeene opluchting in het Lagerhuis gegeven
hebben," zegt hij",dat Keir Hardietslichaamden weg van alle stof~
gaan is. Ik wenschte dat ik hun vrees voor hem weer kon doen opstaan door er bij te voegen, dat zijn ziel zich onder hen blijft bewegen
maar daar ben ik niet zoo zeker van: hij schijnt ze voor het oogenblik
met zich genomen te hebben. Het Huis der Gemeenten is zeker een
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veel fatsoenlijker plaats nu hij er niet meer is. Want als Hardie opstond om vragen te stellen, wat konden ~e dan anders doen dan liegen,
liegen, liegen, onbeschaamd en kwaadaardig liegen •••.
Ik kan niet ~ien wat Hardie anders kon doen dan doodgaan.
Want hoe staan de ~ken?"
Nadat Shaw dan aan de arbeidersafgevaardigden in het Parlement
al hunne gedurende den oorlog begane domheden en lafheden, hun
gebrek aan ~elfvertrouwen en karakter, hun verloochening van alle
beginselen, waarvoor ~ij tientallen jaren gestreden hebben, voor de
voeten gewqrpen heeft en na de altijd ~ch-~elf-~jnde en karaktervolle houding van Hardie daartegenover gesteld te hetbben, laat hij
de~en, ~ijn opstel een dramatischen vorm gevend, het woord tot hen
richten •••. "Hardie, ontsteld, ~eide: "Zijt gij demokraten? Neem je
met dit alles genoegen?" En ~ij antwoordden: ,,0, om Gods wil, houd
je stil. Weet je dan niet dat we in oorlog ~jn? Is dit een tijd voor demokratie, en de-waarheid-spreken, en Vrijheid en Socialisme en al die
meeting-nonsens. Kan je niet wachten tot de oorlog voorbij is? Dan
kan je weer wawelen ~ooveel als je wilt om stemmen voor ons te
winnen." En de heer Asquith glimlachte en ~eide: "Mijn vriend, ik
kan hun alles te slikken geven en hoe meer ik hun te slikken geef, hoe
luider ~e mij toejuichen!"
En daar Asquith volkomen gelijk heeft en dwa~en niet anders kan
regeeren dan naar de mate van hun dwaasheid, schoot er voor Hardie
weinig anders over dan hemelwaarts te gaan en te erkennen dat ~ijn
Koninkrijk niet van de~e wereld is."
Keir Hardie had de fouten als men het fouten noemen mag, van
groote hoedanigheden. Een~ijdig zijn wij allen, en on~e verschillen worden door anders-aangelegde naturen gewoonlij k fouten genoemd. Vooral bij Keir Hardie kan men moeilijk van fouten spreken
omdat hij ~ich den aard en den omvang ~ijner vermogens ~eer g~d
bewust was.
~jn

GEEN STAATSMAN.

Hij was een agitator, een kampioen, een pionier, een apostel, maar
hij was geen staatsman of wetgever. Het leven van den laatste is een
aaneenschakeling van compromissen, van geven en nemen, van ~ch
richten naar de momentee1e gegevens, van opportunistische methoden
en daar was Keir Hardie de man niet voor.
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Het geheim van zijn invloed lag elders. Dit lag in zijn zeldzamen
eenvoud, zijn doorzichtige oprechtheid, zijn onfeilbare trouw, zijn
edelmoedig meegevoel. Ja, in dit laatste vooral.
Het menschelijk element, het menschelijke, in den ruimsten zin,
het de tradities overstijgend menschelij ke, het niet door ras of kleur of
nationaliteit beperkt of gebonden menschelijke, dit voelde men naar
Keir Hardie luisterend als het voornaamste van zijn wezen.
Dit algemeen-menschelijke - het was niet, zooals bij zooveel socialisten, louter een theoretische idee, een produkt van verbeelding en
rede, het lag niet aan de oppervlakte, het was een integreerend deel
van zijn persoonlijkheid geworden, het was doorvoeld.
Het is een zeer zeldzame eigenschap. Zelfs de groote Dostoievsky,
groot bovenal en bijna uitsluitend door de liefde welker weldoende en
oneindige kracht hij in zijn boeken openbaart en verheerlij kt, was
enghartig Russisch. In den vreemde voelt hij zich altijd als een visch
op het drooge, omdat hij er zijn Russen mist. Zoo was Keir Hardie
niet. Het was zeer zeker geen frivool en onzuiver cosmopolitisme, dat
hem tot een groote vredelievende kracht in het Europeesche leven
maakte, daarvoor had deze Schot een te sterk bewustzijn van ras en
traditie, daarvoor had hij de prachtige natuur van het Schotsche
hoogland en de Schotsche meren te lief, daarvoor was hij te zeer een
leerling van Carlyle en Burns, het was - onder den invloed van zijn
socialistisch inzicht - een liefde voor den menSch als mensch, die dit
gevoel van afkomst en ras, deze warme genegenheid voor eigen land en
volk oversteeg, verwijdde en heiligde. Hij was meer dan vaderlander,
hij was socialist.
Het is deze liefde, die hem kon doen weenen over het al te spaarzaam middagmaal - eenige korrels mais - van een Hindoe-schoolknaapje.
Hij had, zooals een der beminnelijkste Engelsche vrouwen, Mrs.
Despard zeide: "iets van de vrouwen het kind in zich," of zooals
Mary Macarthur het uitdrukte: "hij had een moeders hart."
Hierin lag zijn gevoeligheid voor smart en lijden, voor onrechtvaar
digheid en onderdrukking, voor misdaad en wreedheid. Hieruit sproot
voort zijn brandend verlangen aan alle onrecht een eind te maken.
ZIJN INVLOED ALS SPREKER.

En hierin lag ook zijn kracht als spreker. Want wat zijn hoorders
aan hem bond, dat was de diepe en warme gemoedstoon, die zijn toe-
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spraken recht tot het hart deed gaan. Zij misten groote intellektueele
kwaliteiten. Zij vormden ook in dit opzicht min of meer een tegenstelling met het oratorisch vermogen van mannen als Bismarck of
Disraeli, mannen waarin de kracht het gevoel, zooal niet geheel uitdreef, dan toch onderhield, en die - geheel in overeenstemming
daarmee - zich bijna uitsluitend tot het intellekt, niet tot het hart,
van den toehoorder richtten.
Vooral Disraeli's voordracht was helder, koud, impassief, koel en
hooghartig zoowel van klank als betoogtrant. Maar zijn redevoeringen
vonkelden van een spottend en bijtend vernuft, zich kleedend in de
vormen van een rijke verbeelding. Wel zelden heeft een parlementair
redenaar zich zulke stoute, weidsche, brutale vergelijkingen veroorloofd. Een klein staaltje, dat het ministerie Gladstone van 1868 geldt:
"Zittend tegenover de Bank der Ministers," spotte Disraeli, "herinnerden zij aan die zee-Iandschappen,als de kusten vanZuid-Amerika
meermalen te aanschouwen geven. Men ziet een rij uitgeputte vulkanen. Geen vlam flikkert op hun vale kruinen. Maar de situatie is
nog gevaarlijk. Er zijn nu en dan aardbevingen en bijwijlen hoort men
het donker rommelen van de zee."
Dergelijke Fteraire fraaiigheden en aesthetische delicatessen treft
men niet aan in de speeches van Keir Hardie. En toch zeggen zijn
hoorders, waren deze dikwijls onvergetelij k en vormden een keerpunt in hun leven.
In die toespraken alleen kon Keir Hardie de hooghartige, die steeds
met rechten rug en opgeheven hoofd door het leven ging, een man
dien men nooit zag buigen of vleien of strij kages maken, daarin alleen
kon hij soms tot smeeken overgaan.
"Kom nou, mannen en vrouwen," kon hij dan zeggen,metuitgestrekte armen zich tot zijn gehoor richtend: "Kom nou,iksmeekje,
voor je eigen zaak en die van je kinderen, voor de zaak van de verdrukte armen, de afgejakkerde en bedrukte moeders, de uitgeworpen,
werkelooze vaders - om hunnentwille en om den wille van ons geliefd socialisme, de hoop van vrede en menschelijkheid in deze wereld
- mannen en vrouwen, ik smeek je, kom en voeg je bij ons en strijdt
met ons den goeden strijd, waarin niemand falen kan:'
DE INDEPENDENT LABOUR PARTY.

Wij moeten thans eenige woorden zeggen over die organisatie, die
meer dan van eenig ander mensch den indruk van Keir Hardie's
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geest draagt, die hem het nauwst aan het hart lag: de "Independent
Labour Party:' In den loop der jaren hadden zich hier naast de Scottish Labour Party, tal van lokale socialistische of arbeidersvereenigingen gevormd, die een van de oudere partijen onafhankelijke politiek beoogden.
In I893 vereenigden deze verspreide krachten zich tot een nationale organisatie.
Keir Hardie was de eerste Voorzitter, en van de Bradford samenkomst, waaruit zij haar oorsprong nam, zou hij vele jaren later zeggen:
"den indruk daarvan zal ik meenemen naar de eeuwigheid: de bizonderheden van de zaal, waar elk afgevaardigde zat en hoe zij er uitzagen, staan nog even helder voor me, als toen ik, slapeloos en
gelukkig, mij om en om wierp op mijn bed, den nacht na de Conferentie.
Tot het eind van zijn leven bleef Keir Hardie de voornaamste
figuur, ja, ik mag wel zeggen, zonder te kort te doen aan de vele bekwame mannen en vrouwen die zij, voor en na, onder haar banier
vereenigde - de leidende geest van deze partij. Wat zij voor hem was,
drukte hij uit in de woorden: "De geschiedenis van de Independent
Labour Party is voor mij als het verhaal van de fee, die haar staf
zwaait over een tooneel van duisternis en oneenigheid en chaos en het
in harmonie brengt met het morgenlicht, dat helder en sterk doorbreekt in het Oosten."
Zij werd - naast de Social Democratic Federation en de Fabian
Society, wier karakter en beteekenis hier uiteen te zetten mij te ver
zou voeren - de voornaamste opvoedende kracht in de politiek en
voor een groot deel in het algemeen geestelij k leven van de arbeidersklasse dezer landen en uit haar school kwamen de meeste mannen en
vrouwen voort, die als zoodanig een leidende rol gespeeld hebben.
Ook velen, die later een min of meer afwijkenden weg insloegen,
mannen als John Burns, Tom Mann, Ben Tillett, ook de meeste vakvereenigingsleiders, die thans ten opzichte van den oorlog een andere
houding aangenomen hebben als de I. L. P., hebben aan deze organisatie hun politieke ontwikkeling te danken. En het zelfde geldt voor
een belangrijk deel van de vrouwenbeweging hier: Katharine Bruee
Glasier, Isabella Ford, Mrs. Pankhurst, Margaret Me Millan, Mary
Macarthur, Mrs. Snowden, deze en andere leidende persoonlijkheden
van opmerkelijk talent en groote welsprekendheid, komen uit de
school van de I. L. P.
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Het orgaan dezer partij is de door Keir Hardie in de tachtiger jaren
opgerichte Labour Leader, eerst een maandblad, maar al spoedig uitgebreid tot een weekblad en in de eerste periode van zijn bestaan voor
eigen rekening door hem uitgegeven. In 1904 werd het overgenomen
door de Partij en daarvan het officiëel orgaan.
Keir Hardie echter bleef er nog vele jaren redacteur van en ook na
zijn aftreden bleef zijn geest erin voortleven.
En die geest bleef en blijft haar bezieling geven aan de Independent Labour Party. Het ruim en menschelijk, maar toch zeer principjëel socialisme van den man, en ook zijn internationalisme.
Toen Katharine Bruce Glasier op de meeting ter eere van zijn nagedachtenis te Londen gehouden o. a. zeide: "Een man als Keir Hardie kon dezen oorlog niet overleven, hij had daarvoor de mannen en
jongens die den dood tegemoet gingen, te zeer lief, en njet alleen de
jonge mannen van zijn eigen land, maar ook de Duitsche ••.• toen ging
er een luid en lang gejuich op uit de saamgepakte menjgte, een kreet
van verzet tegen de campagne van haat, die thans djt volk, en alle
belligerente volken, bedwelmt en vergiftigt, een kreet om menschelijkheid en broederschap.
LIEFDE EN HAAT.

De liefde en haat, die Keir Hardje gedurende zijn leven wekte, zijn
vooral nu, in deze verhouding tot den oorlog, geheel overgegaan op
de Vereeniging, die hij liefhad als een moeder haar kind. Er is geen
twijfel aan of de Independent Labour Partij in haar onbuigzame en
afwijzende houding tegenover den Europeeschen menschenmoord,
in haar blijvend op den voorgrond stellen van het internationaal
ideaal tegenover het alle per ken van menschenwaarde en gezond verstand te-buiten-gaand, het als een wild djer met de vlam der vernieling in het oog rondsluipend Jingoisme, er is geen twijfel aan of de
Independent Labour Party is op het oogenblik de meest gehate, de
diepst verfoeide organisatie in Groot-Brittanje, maar ook is er geen
vereeniging, die in deze kritieke dagen zoozeer de liefde en trouw van
haar leden weet te wekken, die met zooveelloyauteit en trots door
haar leden aangehangen wordt, die in haar leden zooveel geestkracht
en edelmoedigheid te aanschouwen geeft als die veel gesmade

J. L. P.
Het is verwonderlijk, hoe zij haar leden in den storm tesaam ge-
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houden heeft, en moge de verschroeiende sirocco van het patriottisme
tijdelijk haren invloed verduisterd hebben, ik twijfel er niet aan of
deze zal met de verscherpte tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid
die de oorlog en zijn gevolgen onvermijdelij k met zich brengen moet,
met de geweldige beroeringen in het ekonomisch en maatschappelijk
leven, die ons te wachten staan, met de walging die eens op deze orgie
van beestelijkheid volgen moet, krachtiger dan ooit herleven.
Reeds thans ofschoon dwars tegen den stroom der opgezweepte
passiën ingaande, heeft haar orgaan, de Labour Leader, een oplage
bereikt grooter dan ooit te voren 1).
JOURNALIST.

Keir Hardie als schrijver treft ons niet door bizondere kwaliteiten.
Men voelt het, deze mensch heeft zich nooit toegelegd op het schrijven van mooie zinnen. Hij wil alleen heel zaakrijk en duidelijk zeggen
wat hem op het hart ligt. Zijn aandacht is altijd meer op den mensch
dan op de schoonheid gericht.
Het is geen werk dat in zijn vorm of uitdrukkingswijze - zooals
dat van Shaw, Bruce Glasier, Ramsay Macdonald e. a. - eigenschappen vertoont, die aan de bladzijden een speciale aantrekkelij kheid verleenen. Het is helder, eenvoudig, en er staat geen woord te veel in, het
is eerlij k en doorzichtig als de man zelf, maar men leest het uitsluitend om den inhoud. Een inhoud, die ons een dieper kijk geeft op
zekere lagen der bevolking, hun wenschen en streven, dan de meeste
andere geschriften, een inhoud, die van die wenschen en dat streven
voor een groot deel de rechtvaardiging bevat. Het symbool van eene
naar de openbaring van haar macht en dieper wezen, naar het geestelijk licht der nieuwe gemeenschap strevende klasse - dat was Keir
Hardie, en zijn geschriften vertoonen ons een der kanten daarvan,
maar niet den meest invloedrijken. Die lag in den redenaar. Want in
de direkte mededeeling van mensch tot mensch komt de mensch als
geheel, en vooral zijn gemoedsleven, beter tot zijn recht.
I) Noot 1920. Den smaad van die eerste oorlogsjaren is de I. L. P. reeds
lang te boven gekomen. Meer dan ooit vormt deze partij, waarbij zich gedurende
en na den oorlog zooveel uitnemende inteUektueele krachten aangesloten
hebben, mannen als Morel, Brailsford, Trevelyan e. a., meer dan ooit vormt
zij de richting-gevende stuwkracht in de algemeene arbeidersbeweging hier te
lande.
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Ook van een werkje als "India" is de inhoud het belangrijke. Het
geeft ons zoo'n geheel andere voorstelling danwij van den ambtenaar
of toerist te zien krijgen.
Sterk komt dit uit in de bladûjde, die ik mij hier veroorloof overtenemen, die ik mij vooral daarom veroorloof overtenemen wijl mij de
overeenstemming trof met Hollandsch-Indische toestanden. Hij
spreekt over Simla, het hoog in de bergen gelegen, gezonde en koele
toevluchtsoord van het Britsch-Indisch Goevernement als de hitte in
de vlakten te zengend wordt.
"De politieke atmosfeer van de plaats is even kalm en sereen als de
natuurlijke. Daar beneden in de smoorhitte vlakten, zevenduizend
voet beneden ons, zijn millioenen menschelijke wezens gedompeld
in onoverzienbare armoede, - anderen, die zij liefhebben, sterven als
vliegen aan pest en hongersnood en zijzelven zijn altijd hongerig.
Toen ik de door pest en hongersnood geteisterde dorpen bezocht, had
het mij toegeschenen alsof een zwarte wolk het leven van die menschen
omwikkelde, met geen straal van zonlicht borend door de duisternis.
Maar in Simla was alles veranderd als had een tooverstaf hier zijn
werk gedaan. Hier in deze prachtig toegeruste bureau x, stellen bekwame ambtenaren de rapporten samen uit de mateialen hun verstrekt door hun ondergeschikten. In de meeste landen scheidt iets als
een golf de regeerders van de geregeerden; hier is de golf tot een onoverbrugbaren afgrond geworden. De beambten in de dorpen staan
tegenover de naakte, harde, droevige feiten, maar vóór dat hun rapporten Simla bereiken hebben zij een proces van zifting en zuivering
ondergaan in den loop waarvan al de grover elementen geprecipiteerd
zijn, zoodat we!nig anders dan rooskleurige ether de sereene hoogten
daarboven bereikt. Tonnen blauwboeken zullen daar onomstootbaar
aantoonen dat de toestand van den landbouwer niets te wenschen zou
overlaten, als verderfelijke stokebranden hem slechts alleen wilden
laten.
Het Gouvernement van Indië in zijn tegenwoordigen vorm gelijkt
een enorm militair despotisme eenigszins getemperd door een civiele
bureaucratie. Elke pogtng om ook maar de geringste volksrechten te
winnen wordt door de Olympiërs die de hoogten van Simla bewonen
als een bedreiging van de stabiliteit van het Rijk beschouwd. De
mannen daarboven zijn ruimdenkend, verlicht, bevoegd en bekwaam
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op velerlei levensgebied, maar wat betreft Indië en zijn Gouvernement hebben de meesten slechts één denkbeeld - de dingen houden
zooals zij zijn. Persoonlijk pragen zij geen schuld. Zij zijn de erfgenamen van een stelsel dat in den loop der jaren zich gekristalliseerd
heeft, en dat hen nu evenzeer bindt als het den armen, ongelukkigen
zyot (landbouwer) doet. Verandering beteekent last, brengt onrusten
de vrije lucht der openbare kritiek ontbreekt om hun deze op te dringen of met haar invloed de hardheid van het officiëel régime te temperen. Al wat met het Bestuur hier verband houdt is levenloos, zielloos en onperSoonlij k. De menschen bedoelen het goede, maar om
onder de huidige omstandigheden het goede te doen is weinig anders
dan onmogelij k.
Ver beneden, in het lage land, bewegen zich de dorpsbeambten, die
zich verplicht voelen aan alles een zoo mooi mogelijken schijn te
geven en te verbergen wat aan de hooger Bureaucratie leelijk of onaangenaam moet voor komen. Wetend wat Simla genoegen doet doen
zij hun best te verstrekken wat verlangd wordt. Van den slecht-betaalden, omkoopbaren politie-beambte gaat het rapport naar den
hoogeren Indischen beambte, van dezen naar den controleur, van den
controleur naar het Provinciaal Bestuur en van het Provinciaal Bestuur naar het Keizerlijk Bestuur. In den loop van dit proces ondergaat het veel veranderingen, en wee den controleur, die zijn eigen
denkbeelden te zeer op den voorgrond durft stellen, zelfs waar het de
mededeeling van feiten geldt. Er zijn mij gevallen bekend waarin dergelij ke lieden het slachtoffer van hun eerlij kheid werden omdat zij
hadden durven zeggen dat er hongersnood heerschte in hun district,
terwijl de Gouverneur van de provincie verklaard had dat er geen
was."
Wie denkt bij deze beschrijving niet aan de voortreffelijke uiteenzetting die Multatuli in zijn Max Havelaar van het Indisch regeersysteem gaf en de voorliefde in de hooger lagen van onze eigen ambtenaarswereld heerschend voor de rapporten van "rustige rust."
"EEN VOGEL MET GEKNIPTE WIEKEN."

Toen bij de verkiezingen van 1906 de "Labour" groep in het Parlement van vier op dertig leden kwam werd Keir Hardie daarvan de
leider. Maar het was geen positie, waarin hij zich thuisvoelde. Hij had
zich te lang bewogen aan den buitenkant van het politieke leven, in de
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wereld van den propagandist, waarin hij sedert zijn kinderjaren zijn
dagen en nachten doorgebracht had en waar zijn hart lag, om zich gemakkelijk te schikken in de routine, de conventies en benauwende beperkingen van het parlementaire leven. Hij voelde zich sterk ten opzichte van de groote gevoelswaarheden, de elementaire drijfkrachten
van het menschenhart, en daarover sprekend tot de mannen en vrouwen, waarin hij zijn gelijken zag, kon hij zich geheel en in vrijheid
geven. En dat kon hij ook, alleen, staand in het Parlement, als "Kamerlid van de werkeloazen:' Van het geven en nemen, het sluiten van
compromissen, het manoeuvreeren om bepaalde voordeelen te behalen was in die dagen nauwlijks sprake. Het was een getuigen van het
geloof dat in hem was, een getuigen zonder verwachting dat daarmee
onmiddellijke voordeelen behaald zouden worden, een spreken tot de
massa meer dan speciaal tot de leden van het Parlement. Maar met de
komst van de Arbeids-partij, die ook in bepaalde materiëele vormen,
in direkte materiëele voordeelen haar bestaan rechtvaardigen wilde,
werd het een berekenen meer dan een getuigen, een werk van logisch
verstandelijk inzicht, van taktiek en strategie, meer dan een instinktief aanvoelen en pleiten.
En daar was Keir Hardie de man niet voor. Niet als een Bebel of
Jaurès voelde hij zich "the right man on the rightplace"inhetParlement.
Alle halfheid, alle schipperen, alle commercialisme was dezen onbuigzame vreemd. Het maakt zijn kracht maar ook zijn zwakheid uit.
Hij wist het zelf zeer goed. "Ik heb getoond een pionier te kunnen
zijn/' zeide hij op de Bradford Conferentie van 1914, "maar ik word
niet zoozeer geleid door overwegingen van politiek ofhet bedenken
eener lange serie van gevolgen als door intuitie en inspiratie. Ik weet
wat ik het goede geloof te zijn en ik handel daarnaar. De Natuur
schiep mij niet voor officiëele betrekkingen ......
Wat aan het hoofd van een kleine groep in het Parlement te bereiken viel moest uit den aard der zaak zoozeer te kort schieten bij wat
deze mensch dat parlement verlangde te doen, dat het hem een voortdurende kwelling werd. Waar hij, noodgedwongen en met tegenzin,
maar om eenig direkt resultaat te bereiken, zich tot opportunistische
methoden liet verlokken, liep het gewoonlijk mis.
"Ik voel me als een vogel met geknipte veeren," zei hij zelf ervan.
Voor het praktische werk, dat in het Parlement te doen viel elk
wetsvoorstel in verband te brengen met het geheel der werkuamhe-
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den van een zitting en met den staat van de politieke partijen en de
aan het roer %Ïjnde Regeering, van elk wetsvoorstel nauwkeurig de
gevolgen te berekenen, die het in de naast-bij-zijnde en wat~verder-af
liggende toekomst zou hebben op die partijen, die Regeering, en den
algemeen en gang van zaken, daarvoor was die pittige intelligente en
scherp%Ïende landgenoot van Hardie, een man van minder doorzichtig, maar ook meer doorwrocht geestesleven, van minder emotioneele.
uitstraling maar grooter geestelij ke verdieptheid, daarvoor was Ramsay Macdonald veel meer de man dan Hardie.
Maar dit doet niets af van de waarde en beteekenis van Hardie's
persoonlijkheid. Elke eigenschap, elke deugd, elk talent - hoe dikwijls worden wij bij de bestudeering van grootepersoonlijkheden er
aan herinnerd - brengt haar één%Ïjdigheid met %Ïch. Keir Hardie was
in dit opzicht een idealist, te sterken oprecht van idealisme om het
neer te buigen en het aan te passen bij de eischen van den dag, de
eischen der praktijk. Goddank, dat ook zulke er nog zijn. Wat hem
trok waren de groote fundamenteele beginselen, niet de broksgewijze
uitwer king daarvan in administratieve details. Hij had het belangelooze, het %Ïch geven aan het buiten hem gelegene van de dichterlijke
natuur, maar het was niet het aesthetisch schoonheidsverlangen van
den kunstenaar, het was het ethisch schoonheidsverlangen van den
hervormer, dat zijn leven richting gaf, het was niet in vorm en kleur,
in geluid en beeld, maar in den mensch zelven, zijn deelgenoot in het
lief en leed van den tijd, dat hij dat schoonheidsverlangen trachtte te
belichamen.
Hij vervulde zijn functie als leider van de nieuwe groep in het Lagerhuis gedurende een tweetal jaren met groote toewijding, hij gaf die
groep een blijvenden grondslag. Toen trok hij %Ïch uit de leiding
terug. Er was geen heerschzucht in hem; hij had voor zichzelven
geen verlangen naar macht of roem; hij was altijd gaarne bereid geweest jongeren aan te moedigen en voor jongeren plaats te maken,
waar dit zonder schade voor de zaak, die hij diende, mogelijk bleek.
EEN HARD LEVEN.

Des te eer moest hij geneigd zijn daartoe over te gaan, daar zijn gezondheid ernstig geleden had. Hij had een hard leven gehad. Ofschoon altijd een geheel-onthouder en van nature met een sterk gestel
begiftigd, hadden de ontbering als kind en het zware werk in de mijn
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als aankomend jongeling, meer nog zijn zeer ingespannen en vermoeiend leven.in later jaren, hem - zooals dat van het arbeidersleven
in het algemeen geldt - reeds vroeg oud gemaakt. Gedurende meer
dan twintig jaren had hij bijna eiken avond en op Zaterdagen en Zondagen dikwijls tweemaal of zelfs driemaal meetings toegesproken,
daarbij lange afstanden afleggend, zijn maaltijden niet zelden verzuimend of overhaast nuttigend, met lokale bestuurders tot diep in
den nacht samenkomsten houdend, en in elk vrij oogenblik de tientallen brieven, die hem dagelijks bereikten, beantwoordend of artikelen voor de pers gereedmakend.
Als het parlement zitting had, ging hij nooit vóór drie uur 's nachts
naar bed, om toch den volgenden morgen reeds vroeg weer bij de
hand te zijn.
Waar zijn hulp noodig was, kon Keir Hardie niet weigeren. Hij
bleef ook in dit opzicht altijd dezelfde. Mary Mac Arthur deelt ons
daarvan een opmerkelijk voorbeeld mee.
Er was een onbeduidend werkstakinkje aan een sodawater-fabriek
en het stond er slecht voor met de betrokken meisjes. Toen kwam haar
leidster Mary Macarthur, onervaren en onwetend als zij in die dingen
nog was, op het idee zich naar het Lagerhuis te begeven en een van de
arbeiders-afgevaardigden te vragen de meisjes moed in te spreken;
reeds door zijn optreden alleen, dacht ze, zou de fabrikant er misschien toe komen een meer toegevende houding aan te namen. Zij
sprak verscheiden kamerleden aan "maar zij maakten haar een verwijt van haar overmoed; zij hadden ander en ernstiger werk te doen.
Ik keek erg teleurgesteld, toen ik Hardie ontmoette, die mij vroeg:
"Wat scheelt er aan?", ik sprak hem van mijn dwaze inbeelding.
"Wanneer is de meeting?" vroeg hij. "Van avond'" antwoordde ik.
"Ik zal komen", zei hij, en hij kwam. En nog dikwijls zie ik hem
daar op die houten kist aan den hoek van een morsig straatje staan,
die groep havelooze meisjes toesprekend en hun zeggend,dat ofschoon
zij klein waren vergeleken met de groote fabriek zij hem toeschenen
grooter en grooter te worden en de fabriek kleiner en kleiner. Zij begrepen hem niet, maar zij vergaten niet, dat de leider van de Arbeiderspartij naar hun achterbuurt gekomen was om hen toe te spreken.
Een zoo inspannend bestaan, een zich zoo onvoorwaardelij k geven
had te veel van zijn lichaam geëischt; een ernstige ziekte bracht hem
aan den rand van het graf en de geneesheeren achtten een groote reis
noodzakelijk. Toen maakte hij zijn reis om de wereld, bezocht Zuid-
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Mrika, Australië, Canada, en vertoefde ook een paar maanden in Indië,
waarvan ik reeds melding maakte.
Een grooter iru:icht in de behoeften van die afgelegen deelen van
het Wereldrij k was er het gevolg van en na ~jn terugkeer trad hij meer
malen voor de bevolkingen dier streken, i~onderheid van BritschIndië in het krijt. Maar de Independent Labour Partij en haar socialistischen arbeid bleef hem het naast liggen.
HET EINDE.

Bij het uitbreken van den oorlog was hij ongesteld en deze katastrofe heeft naar het oordeel van al zijn goede bekenden zijn einde verhaast. "Keir Hardie stierf aan een gebroken hart," is de commentaar
van Ramsay Macdonald. "Dat de oorlog hemdoodde/'zegtzijnoude
vriend en secretaris Frank Smith, "is een feit duidelij k aan allen, die
sedert het uitbreken van den oorlog omgang met hem hadden:' Hij
was nooit meer dezelfde. De gedachte aan deze verschrikkelijke slachting spookte dag en nacht door zijn geest. Rust werd hem voorgeschreven, maar hij kon niet rusten.
Het Internationalisme lag hem diep en vast in het gemoed. Als hij
van de broederschap der werkers sprak, dan dacht hij niet alleen aan
die van zijn eigen land. Een van de gelukkigste oogenblikken zijns
levens was geweest, toen hij op het Congres te Amsterdam in 1904
Pleckhanoff, de Rus, en Katayama, de Japannees,ondanksdenstrijd
van hun regeeringen en legers, elkander omheJzen zag. Dat vond hij
een prachtig voorbeeld, vooral daarom zoo treffend, wijl het hier een
afgevaardigde van het blanke en van het gele ras gold.
En nu, zoodra het eerste kanonschot gevallen was, zag hij in alle
landen de leiders der socialistische partijen hun vlaggen neerhalen en
zich onder de bevelen van hun politieke en industriëele vijanden stellen om elkander den dood te doen.
Het was een slag niet meer door hem te boven te komen. Wel wist
hij, dat het Socialisme zich herstellen zou, maar "Ik ben te oud geworden om opnieuw te beginnen,ttzei hij."Hetschijntongelooftijk,"
liet hij zich tijdens hun laatste samenkomst tegenover Bruce Glasier
uit. "Maar,ft ging hij na een oogenblik peinzens voort",misschien verwachtten wij te veel. De Internationale was nog maar in haar babykleeren, .ze was wat begonnen te praten, maar nog niet tot denken en
handelen gekomen. De Independent Labour Partij, de Sociaal-
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Democraten van Rusland, Dr. Liebknecht en zijn groep in Duitschland, en de Italiaansche Socialistische Partij hebben hoofd en hart
hoog opgehouden in den storm. Het is meer dan gezegd kan worden
van eenig christelijk genootschap, behalve de kwakers."
Den 26sten September 1915 eindigde zijn leven en eenige dagen
later werd zijn lijk in een processie, waarin alle schakeeringen van de
geavanceerde beweging hier vertegenwoordigd waren, en van een
lengte en beteekenis als Glasgow nooit te voren aanschouwd had, naar
het Crematorium aldaar gebracht.
SLOTBESCHOUWING.

Keir Hardie is een van die figuren, wier beschouwing ons vreugde
en moed geeft. Ik geloof, dat ook zij wier opvattingen in sociaal of
politiek opzicht van de zijne verschillen hem lief kunnen, ja moeten
hebben, als zij slechts waarlijk tot het wezen van dezen mensch weten
door te dringen. Als men bedenkt wat uit dezen knaap die nimmer
schoolging, die de beste jaren van zijn jeugd in de donkere mijngangen doorbracht, gegroeid is, hoe hij uit kracht van zijn sterk en edel
zieleleven, de leider van zijn klasse en meer dan dat de pionier, de
apostel van een geheel nieuwe levensbeschouwing werd, hoe hij ondanks alle zorgen en hindernissen, en voor een groot deel juist daardoor, ook in later jaren toen hij een man van beteekenis en invloed in
het land geworden was, de volkomen trouwe, volkomen eenvoudige,
volkomen offervaardige mensch bleef, die eigen gemak en belang geringschatte, waar hij anderen helpen kon, hoe er geen andere eerzucht,
geen ander machtsverlangen in hem te ontdekken valt dan de groote
zaak te dienen, waaraan hij zijn leven gewijd had, als men dat alles
bedenkt en zich een oogenblik in de sfeer verplaatst, die zulk een
groei, zulk een ontwikkeling, zulk een leven voortbracht, dan voelt
men zich, ons opvoerend boven het gewoel en geweld van de destructieve passiën, die ons omringen, een stroom van levenskracht en vertrouwen in de menschheid en haar eindelijke bestemming, door de
ziel gaan.
Wat hem het ster kst onderscheidt, dat waarin zijn kracht, zijn grootheid, zijn triomf lag, het was zijn menschelijkheid, zijn meegevoel.
En dit is ook wat hem onderscheidt van die mannen van het succes
en de macht, wier levens mij hier en daar tot een vergelijking, in
menig opzicht een tegenstelling met het zijne, uitlokten, groote reaalpolitici als Disraeli of Bismarck.
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Men komt niet tot zulk aanzien, men wekt niet een zoodanige mate
van bewondering en vereering, van enthousisamse zelfs, als deze
mannen gedaan hebben, zonder groote hoedanigheden. Reaal-politici
mag men hen heeten, maar zij zijn op hun wijze idealisten, hun idealisme echter is van een engeren aard dan dat van een Keir Hardie.
Met egoisme alleen valt in deze wereld weinig te bereiken. Een
zeker altruïsme, zekere sociale driften komen in alle menschen van
beteekenis tot uiting.
Végoisme, zegt Guyau, c'est l'éternelle illusion de l'avarice prise
de peur à la pensée d'ouvrir la main, ne se rendant pas compte de la
fécondité du crédit mutuel, de l'augmentation des richesses par leur
circulation ..,
Dit soort gierigheid vindt men bij dergelijke menschen niet. Er zijn
mooie trekken van altruistischen aard, zoowel in het leven van Bismarck als van Disreali.
Toen Bismarck in zijn jonge jaren een soldaat, die paarden baadde,
mee gesleurd zag door den ster ken stroom, aarzelde hij niet, ofschoon
in volle uniform, van de brug, waarop hij het ongeval aanschouwde, in het water te springen en met groot gevaar er zijn eigen leven bij
in te schieten redde hij dat van zijn medemensch.
Een dergelijke edelmoedigheid was bij B;smarck echter niet meer
dan een opwelling, het was niet een geestesrichting; vooral tegenover
andersdenkenden en tegenstanders was hij verre van edelmoedig, integendeel hij is bijna doorloopend van een koppige, bijziende haatdragendheid.
Disraeli had in dit opzicht en in het algemeen in het meer begrijpende van zijn gee~t, een ruimer natuur. John Leech had hem twintig
jaren lang belachelij k gemaakt in de "cartons" van Punch. Leech
was in het genot van een gouvernementstoelage, die met zijn dood zou
opgehouden hebben. Disraeli verlengde de toelage voor zijn weduwe
en kinderen.
Carlyle had nooit anders dan met minachting zijn naam genoemd
- hij vond hem zoo iets als een politiek avonturier en goochelaar.
Toch was het Disraeli, die hem in een schrijven even waardig als bescheiden het Grootkruis van de Bathorde aanbood - een eerbewijs,
waaraan een aanzienlij k met den rang overeenstemmend inkomen
voor het leven verbonden is en dat nooit te voren aan een Engelsch
schrijver toegekend was. Carlyle weigerde, maar voelde zich getroffen.
Een dergelijke handelwijze schijnt mij nog zeldzamer dan het red-
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den van een drenkeling, zij lag zeker niet in den aard van Bismarck.
Egoisme en altruïsme ontmoeten elkander in alle groote persoonlijkheden op zoodanige wijze dat het moeilijk te zeggen valt, wat
egoisme en wat altruisme is. Zij vloeien ineen tot een onscheidbaar
geheel.
Maar het grootst schijnen mij toch die naturen, die zich zoozeer
aan het buiten hen staande geven, dat zij zichzelven daarom vergeten.
Dit geldt van den kunstenaar, maar niet minder van den geleerde, den
hervormer, den apostel, den kampioen van een groote zaak.
En .hierin is het, dat wij het voortreffelij ke als mensch van Keir
Hardie zien.
Want zoo een Bismarck of Disraeli in zekere eigenschappen, in hun
scherpe doorgronding van den mensch, of juister van den gemiddelden mensch, van den mensch, die een zekere maat niet te boven gaat,
van de massa en het momenteel daarmee bereikbare, zoo zij in dezen
en misschien andere eigenschappen van intellektueelen aard aan Keir
Hardie superieur waren, zoo zij meer in het bezit van de staatsmanskwaliteiten waren, die Keir Hardie miste, er is bij hen zeker niet dat
zich-zelf-vergeten, het ganschelijk zich geven aan een groot doel, die
doorzichtigheid en eerlijkheid, de warme gemoedsimpuls, die ons
Hardie doen liefhebben.
Wat ons in alle levensbeschrijvingen van Disraeli het meest treft is
2;ijn geweldige eerzucht en zelfbewust machtsverlangen. En bij dergelijke persoonlijkheden is men nooit zeker wat in hun handelingen
echt is, wat overeenstemt met hun eigen innerlij k wezen of wat meer
een adaptatie aan de omstandigheden is. Van huichelarij behoeft
daarom nog geen sprake te zijn. Onwillekeurig en als onbewust voegt
zich het heele geestelijk leven van zulk een mensch naar zijn eerzuchtige droomen. Hij is zichzelven hoofdzaak; de wereld om hem - hij
moge er het goede mee voor hebben - is hem het secondaire. Het is
het geschakeerde, ingewikkelde, troebele, dat een beoordeeling van
hun zedelijk wezen zoo moeilijk maakt.
Zoo Disraeli ons dikwijls doet aarzelen, zoo wij niet recht weten wat
wij aan hem hebben, in de handelingen van Bismarck is veel dat, uit
louter zedelijke overwegingen, een zeer bepaàlde vijandschap, dat
onzen hartgrondigen weerzin wekt. Wij voelen daarin veel als direkt
tegengesteld aan onze verlangens en onze strevingen, omdat het onvereenigbaar is met het wezen van den mensch, den beteren mensch
dier rtieuwe gemeenschap, waarop ons willen gericht is. Van een ver-
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valsching als van het Emser telegram, van vervolgingen wegens
"Bismarckbeleidigung/' van de Machiavellistische machinaties, waaraan Bismarck met behulp van zijn huurlingen pers en zijn spionnendienst zich schuldig maakte had bij Keir Hardie geen sprake kunnen
zijn. Zijn invloed berustte juist op zijn afkeer van deze dingen, op zijn
gezworen vijandschap aan het systeem dat zulke dingen noodig
maakte om tot macht en aanzien te komen.
Bismarck wordt gezegd de Du;tsche éénheid gegrondvest te
hebben. "Gegrondvest?" - tot op zekere hoogte, maar een dergelijke
éénheid scheppen doen veel meer de grooten van den geest: Goethe en
Kant, Beethoven en Humboldt, dat doet meer, in algemeenen zin, het
intellekt, dat, in samenhang met hetheelegeestesieven,indeeeuwige wisselwerking van geest en materie, van ideaal en werkelijkheid,
ook de materieele eischen, verhoudingen en grenzen zich doet uitzetten en verwijden. En tegen dat intellekt heeft Bismarck een jarenlangen strijd gevoerd.
Maar laten wij aannemen dat hij ten slotte den meesten invloed op
de totstandkoming van die éénheid gehad heeft - hij heeft ze tevens
in den huidigen vorm gegoten, hij heeft er het militair-feudalistisch
merk op gezet. Hoe anders zouden de toestanden in Duitschland zijn
als die éénheid langs een meer spontanen, natuurlijken, demokratischen weg, door het volk zelf, tot stand gebracht was.
Bismarck ging er trotsch op den oorlog van 1870 veroorzaakt te
hebben en het agressief nationalisme, dat hem in honderden standbeelden en gedenkteekenen verheerlijkte, heeft zeker niet het minst
bijgedragen tot de ramp van 1914.
"Er is niets op aarde dan huichelarij en bedrog" schreef hij eens
aan zijn vrouw. Het waren de hulpmiddelen, die hij zelf gebruikte, het
was de diplomaat Bismarck, die hier sprak, het is de vergiftigde atmosfeer door hemzelven geschapen, die zich wreekte aan zijn beterik. Het zijn nog de huJpmiddelen waarvan de geheime diplomatie
zich bedient, het is nog de atmosfeer, waarin zij haar intriges uitspint.
In die atmosfeer kan het vertrouwen in en de liefde voor de menschheid niet opbloeien, die de groote drijfkracht van Keir Hardie's leven
was.
Een oorlog als waarop Bismarck trotsch ging, kan een mensch als
Keir Hardie dooden. Het nageslacht zal moeten beoordeelen aan welk
menschtype het zijn grooter achting en liefde blijft geven, welke tendenz door deze typen belichaamd, het voor de ontwikkeling der

218

EEN PIONIER VAN DEN NIEUWEN TIJD

menschheid het vruchtbaarst acht. Wij vreezen niet voor het oordeel
der komende geslachten.
Menschen als Bismarck en Disraeli gaan gemaskerd door het leven.
Keir Hardie, als socialist, had het geheim, het bedrog, de kuiperij, den
leugen niet noodig. Wat de Fransche socialist Hamon van hem zeide:
"Keir Hardie was een waarheidlievend, oprecht, eerlijk en goed
menschi dit alles stond geschreven op zijn gelaat" - het is niet anders
dan de waarheid.
Het socialisme van Keir Hardie ging ver boven zekere ekonomische
veranderingen en verbeteringen in de menschelijke verhoudingen uit.
Het was voor hem vooral een geeste1ij ke en zedelij ke beweging, het
sloot den gehee1en vooruitgang, groei, vervolkomening van de menschheid in zich, het was hem een nieuw geloof, een nieuwe levensbeschouwing, het was hem alles geworden.
"De eenige wijze God te dienen is de menschheid te dienen"
zegt hij in een van zijn geschriften en den dienst dier menschheid had
hij gevonden in zijn veel-omvattend, ruimhartig, groot-menschelij k
socialisme.
Hij had aan den lijve gevoeld, hoe noodig de omschepping van het
ekonomisch leven was, hij wist ook welke ontzaglijke, welke onoverkoombare hindernissen de ekonomische omstandigheden aan de vrije
ontplooiing van den geest in den weg legden voor millioenen van zijn
medemenschen, maar hij wist tevens dat de nieuwe maatschappij,
welker opbouw zijn doel was, onbestaanbaar zou blijken als de algemeene geestesrichting van den mensch geen verandering onderging,
als hij de oude wantrouwige, zelfzuchtige, naijverige, onbegrijpende
Adam bleef. Daarom was deze socialist tevens een moralist; daarom
hield hij niet op bij zijn lezers en toehoorders aan te dringen op zelfstandigheid, moed, denkkracht, solidariteit, offervaardigheid, op al
die deugden, naar welker ontwikkeling hij in zich2:elven streefde.
En hij kon dat doen, en met succes doen, omdat geen man als hij
zoozeer hun zorgen, hun idealen, hun behoeften en hun gebreken begreep. Hij kon dat doen omdat in zijn woorden niet een gevoel van
superioriteit over, maar van éénheid met hen zich openbaarden, omdat zijn heele loopbaan van onzelfzuchtigen, onpersoonlijken, op hun
welzijn gerichten aard was.
In de werken van Bernard Shaw eif Ramsay Macdonald om een
paar van de voornaamste exponenten van het socialisme hier te lande
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te noemen vinden wij waarschijnlijk een wijdvertakter kennis, een
dieper doorgronding van het ingewikkeld ekonomisch en maatschappelijk samenstel onzer hedendaagsche maatschappij, vinden wij ook
in den vorm, het intellektueel-artistieke bij Shaw, het intellektueelwijsgeerige bij Macdonald, een grooter letterkundige kracht en eigenheid dan in die van Keir Hardie. De intellektueel, die op vermeerdering van kennis uit is of aan een oorspronkelijke wijze van voorstellen
bizondere waarde hecht, zal er meer van zijn gading in vinden dan in
die van Keir Hardie. Deze benadert het socialisme altijd van den nietwetenschappelijken, den gevoels-, den menschelijken kant; het zijn
zekere grondwaarheden, meer van gemoed dan van wetenschap
waarop hij zich steunt: zekere grondwaarheden, diep wortelend in het
menschelijk zieleleven, een basis, religieus, mystiek, niet logisch verklaar baar, maar voor zijn gevoel vaster dan eenige wetenschap hem
geven kan en waaruit hoog voor hem opbloeit dat hem steeds verzellend vizioen van een samenwer kende gemeenschap, van een maatschappij van broeders en zusters, in hulpvaardigheid en liefde, naar de
mate van elker aanleg en bekwaamheden hun krachten ontplooiend.
Keir Hardie had ûjn fouten. Hij was trotsch op ûjn afkomst uit het
volk, uit dat eenvoudig mijnwerkersgeslacht; hij was eenigszins ongenaakbaar voor menschen uit de hoogere klassen; hij vreesde hun
lof; hij waakte met een misschien overdreven ijver voor zijn volkomen
onafhankelijkheid. En dit ging wel eens over in ongemanierdheid en
ruwheid.
Maar dit was toch niet meer dan de uiterlijke kant van een mensch,
die het karakter van zoovelen van zijn klasse, als ûj tot zeker aanzien
gelangden, ondermijnd en bedorven zag door wereldsche voordeelen
en eerbewijzen, die zoovelen afvallig zag worden, als aardsche grootheid hen lokte met haar titels of haar zilverlingen.
Dat was niets voor Keir Hardie en het bewustzijn van ûjn onkreukbaarheid sprak zich wel een:. wat al te straf en hooghartig uit.
Maar allen, die hem van nabij, in zijn dieper weze~, gekend hebben
Bruce Glasier en Robert Smillie, Ramsay Macdonald en Frank Smith
Isabella Ford en Mary MacArthur, vele anderen, die van hun vereering voor den gestorven leider getuigd hebben, spreken van zijn uiterst
gevoelige, deelnemende natuur. Een ruwe klant, een onhandelbaar
wezen, een harde Puritein mocht hij schijnen aan de tegenpartij en tegenover hen, inderdaad, was er iets van het rotsige, metaalvaste
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in hem, waarop vleiende woorden en vriendelijke blikken afstuitten
- in den grond had hij een meelijdend hart voor alles wat leed en onder
zorgen gebukt ging. Het sprak uit heel zijn sociaal streven en openbare
handelingen, maar het sprak niet minder uit zijn persoonlijk leven.
"Ik herinner me, deelt ons Bruce Glaiser mee, dat hij mij eens over
het verlies sprak, dat een rijk lid van het Lagerhuis in den dood van
een familielid getroffen had, een man die toen misschien de meest
onverzoenlijke, en naar wij meenden, de meest onrechtvaardige en
harde tegenstander van de Vakvereenigingen was en dat hij opmer kte:
"Toen ik vandaag de smart in zijn gezicht zag, had ik het verlangen
naar hem toe te gaan en mijn armen om zijn hals slaan."
Hier sprak zijn innerlijkheid, de zeer gevoelige natuur van den man
die de kinderen op zijn schoot nam bij partijgenooten, waar hij op zijn
omzwervingen een tijdelijk onderkomen vond, die temidden van de
ernstigste beraadslagingen met zijn vrienden niet laten kon een hond
of kat te streelen, als het beest in zijn buurt kwam.
Dit bovenal is de indruk, dien de beschouwing van dit leven bij
mij achterlaat: Het Socialisme kan slechts overwinnen, naar de mate
waarin het de mannen en vrouwen weet voort te brengen, waarmee
het verdient te overwinnen, naar de mate, waarin het de waarheid, die
het bevat, weet te belichamen in den menseh.
In Engeland althans behoeven wij in dit opzicht niet te twijfelen
aan de toe komst. Het Engelsch Socialisme, machteloos als het velen
op dit oogenblik moge toeschijnen, acht ik sterker dan ooit. Keir
Hardie was zeker een van de zuiverste en krachtigste figuren, die het
tot nog toe heeft voortgebracht, maar talrijk zijn de mooie en edele
naturen, mannen en vrouwen, waarin zijn geest en de geest van het
Socialime in zijn bewonderenswaardigste vormen, in zijn meest bezielende aspiraties, blijft leven.
Londen, Maart 1916

J.

DE GRUYTER.

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWEGING. 1)

11.
HAAR ALGEMEEN KARAKTER.

Van de zoogenaamde beweging van tachtig sprekende, is het allereerst noodig te begrijpen, dat zij niet zoo maar uit de lucht kwam
vallen. Na de vrij wording van het verstandelijke, die in de Gidsbeweging van 1837 culmineerde, na de emancipatie van het zedelijk gevoel
die in de Multatulifiguur haar uiterste grens bereikte en in hem een
latere, maar zeer echte Hollandsche romantiek bracht, was er nog
maar één laatste en definitieve loswikkeling uit het gemeen verband
mogelijk, n.l.die der zinnen, der zuiver individueele, persoonlijkeigen gewaarwordingen van het stoffelijk leven.
In de andere Europeesche landen had deze evolutie, die in wezen
een individualistische was, reeds langs plaats gehad en wel aan den
uitgang van het romantische tijdperk, toen eindelijk het individueel
gevoel h~t individueel verstand dorst te aanvaarden en als complete
persoonlijkheid zich zelf te zijn.
En die wedergeboorte bracht een dubbel gevolg mede. Het versterkt zelfbesef was of werd tot verhoogde vitaliteit, tot levenslust,
levenskracht. Het individu ging zich machtig en belangrij k voelen,
een middelpunt en beheerscher des levens.
Of het verster kt zelfbesef bracht een gevoel van vereenzaming mee,
door het zich onherroepelijk gescheiden en vervreemd weten van andere individuen. En verder een sensatie van kleinheid en nietigheid in
een eindelooze, onbeperkte wereld. Dat leidde dan tot pessimisme,
rnenschenhaat, levensmatheid, levenswanhoop. De noorsche schrijvers vooral hebben deze phase der individualistische renaissance tot
uiting gebracht, die dan meest weer een zedelijk karakter draagt.
Maar in Frankrijk doet zich de diepere en krachtiger bewustwording
van het eigen-ik vooral gelden in verhoogde vitaliteit, dierlij ken levenslust, en het naturalisme in de kunst is er klaarblij kelij k gevolg van,
I) Zie Studi~ van de Tachtiger Beweging 1, Groot-Nederland, Jaargang 1018,
A8ev. J.
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al wer ken ook nog vele andere factoren tot het ontstaan van de~e
kunst-strooming mede.
Het naturalisme is tenslotte niet anders dan de belangstelling in de
uiterlijke, stoffelijke wereld, ongeveer als bij de natuurwetenschapsmenschen. Die belangstelling duidt op ontvankelijkheid, verhoogde
gevoeligheid voor zinsindrukken, allereerst van den individueelen
zelfstandiger levenden mensch. En die verhoogde ontvankelijkheid
verinnigde en vergeestelij kte tot een brandende belangstelling, een
liefde tot dat uiterlijk leven, waarvan men nu alles begrijpen, meevoelen, omvatten wil. Er is dan geen plaats meer voor moree1e onderscheidingen van goed en kwaad. Alles schijnt even belangrijk, enkel
omdat het leven is, deel van dat bekorende, geheimzinnige, duizendvoudig, verbijsterend wisselende, zich steeds veranderende en vernieuwende, dat wij leven noemen.
Als een kind, dat voor het eerst aangetrokken wordt door vorm en
kleur, zóó is de pas herboren individualist. Zijn geheele ziel is, als 't
ware, naar buiten gekeerd. Het leven stormt onophoudelijk op zijn
aandacht in en hij heeft letterlijk geen tijd voor wat anders. De conventioneele onderscheidingen der moraal verliezen te midden van al
dat zinnegeschitter hun imponeerende beteekenis en weldra wordt
hij onaandoenlijk voor alle vroegere maatstaven van goed en slecht,
rein en verdorven, mooi en leelij k. Hij vindt alles, zonder onderscheid
belangrijk, hij ziet elk ding in de wonderlijkheid van eigen gedaante,
aard en groei.
En wij, Hollanders, behooren ons daar allerminst over te verbazen,
want onze eigen nationale grootheid ligt precies daar, in dat naturalisme. Of zijn onze groote 17e eeuwsche meesters, al die onnavolgbare
schilders van dood wild en levende vogels in eindeloos gevarieerde
stillevens iets anders dan naturalisten geweest, zieners en verheerlijkers van den glorievollen uiterlijken schijn: kleur, lijn, vorm, contrast
atmosfeer? Men heeft hen realisten genoemd, maar dat is waarlijk
zusje van broertje. De term naturalisme werd in Frankrijk uitgedacht en, met verwijzing naar het natuur-wetenschappelijke, het experimenteele procédé, zoowat omschreven, als de beschouwing, studie
en beschrijving van 's levens uiterlijk- en innerlijkheden, aanvankelij k zonder veel samenhang. Zoo hebben ook de beide broeders Goncourt het, tenminste in hun dagboeken, opgevat: de studie van het
leven, als van een collectie merkwaardigheden, elk op zichzelf en om
zichzelf belangrij k en vermeldenswaard.
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Doch gelijk ook de natuurwetenschap het ten slotte niet bij enkel
experimenteeren laat, maar door middel van de bijzonderheden tot de
geestelijke eenheid, de wet, tracht op te klimmen, zoo hielden ook de
beste naturalisten (een Zola, een De Maupassant) het op den duur
niet uit bij de eindelooze herhaling van onsamenhangende observaties
en visies. Zij begeerden en reikten naar een synthese, een wereldbegrip, een levensbeeld uit de tallooze verspreide gegevens en de naturalistische formule un coin de la nature vu à-travers un tempérament, die op zichzelf al gansch niet zonder geestelijkheid was, werd
vanzelf tot un coin du tempérament vu à-travers la nature. Het
gansche oeuvre van Zola is daar om dit te bevestigen, en eenmaal
zoover, geleken die naturalisten in hun doen nauwkeurig op onze
Hollandsche beroemde realisten, schilders en litteratoren beiden.
Eenzelfde levenslust, eenzelfde bewustwording waren de grondslagen van die twee geestesbewegingen in zoover uiteen gelegen tijdvakken, het 17e eeuwsch Holland, het Ige eeuwsch Frankrijk. Alleen was
de latere beweging wat beperkter, meer litterair, daarbij ook pedanter
en eenigermate gemaniereerd en opzettelij k nuchter vanwege de reactie tegen een tijdperk van over het geheêl holle dweperij en gevoelsfanatisme.
Zoo was dan die eene meer zuidelij ke takvandengrootenindiviqualistischen gevoelsstroom, diein het midden der 1ge eeuw door Europa ging.
Bij ons kwam de ontwaking, volgens goede Hollandsche tradities,
een heelen tijd later en vrijwel achteraan. Maar toen kwam zij ook
ineens en met kracht en vaart, en vertoonde duidelijk die twee schakeeringen, waarvan tevoren sprake was: de aesthetische levenslustige
en de zwaarmoedig-pessimistische.
Maar de eerste had sterk de overhand. Om te beginnen was de zinsontwaking van het individu hier te lande meteen een ontwaking tot
levensblijheid, tot energie en tot dadenlust. Voor de politiek en de
economie hebben wij dit vroeger enkel even aangeduid, omdat dit
deel der beweging buiten onze beschouwing blijft. En wat de litteratuur betreft: het was maar een kleine kring, die den versnelden harteklop van dat nieuwe leven gevoelde en in dien kring overwoog eveneens heel sterk het blijde zelfgevoel, de heerlijkheid te leven en zich te
kunnen uitleven. En waar zij nu, bij hun tijdgenooten of voorgangers,
onmiddellijke of ver verwijderde, dezelfde klanken hoorden als uiting
van een gelij ken geestesstaat, daar sloten zij zich vurig en ijverig aan~
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propageerden geestdriftig die vreemde kunst en trachtten allereerst
haar na te volgen.
Zoo werd hier het Fransche en Belgische naturalisme in triomf
binnengehaald, veel gelezen en druk beoefend, zooals in den aard lag,
vooral door de prozaïsten. Het was een zielsverwante kunst, waarin zij,
die door aanleg en opvoeding vooral naar het Fransche neigden, zich
het eerst zelf herkenden en tot eigen actie geprikkeld voelden.
Maar die nieuwe Fransche geest was volstrekt niet de eenige of
voornaamste stimulans van het nieuwe Holland. Er bestond een
andere groep, die haar inspiratie van gansch andere zijde kreeg •••.
ook al ten bewijze hoe hier een eigen vlam te branden aanving, die
zijn voedsel overal vinden kon. Werden de prozaschrijvers, de zich
meer episch voelenden, door prozaïsten beinvloed, de lyrische naturen volgden uitteraard eerst vreemde dichters, zulken die een gelijkgestemden geest tot uiting brachten. En dat waren niet de gelijktijdige Franschen, doch de begin-eeuwsche Engelschen, de dichters
van de lake-poetrYi Shelly, Keats, Wordsworth.
Bij hen vonden de minder heftigen, meer evenwichtigen dezer
Hollandsche individualistische kunstenaars een rustiger, breeder,
meer opgeheven of wel gesynthetiseerd realisme, dat hun levenslust
voldeed en toch niet in excessen verviel. Want voor excessen, brooddronkenheid, daar was deze groep eigenlijk niet voor te vinden. Die
kwamen meer van hen, die eerst aanhangers der Fransche naturalisten
geweest waren. Maar deze andere jonge mannen hadden de academie
bezocht, de classieken bestudeerd en dat was niet zonder invloed gebleven.
"Niet zonder invloed gebleven", schijnt zeker niet veelzeggend,
maar als men bedenkt, dat intellectueel jong Holland steeds de classieken bestudeert en bestudeerde, en dat die steeds zonder merkbaren invloed bleven, beteekent het heel veel, als een groep jongelui, temidden van de meest schoolsche en dorre philologie, den levenden
adem van die oude schoonheid en wijsheid speuren gaat. En zoo was
het. In 't vervolg zal er nog ruim gelegenheid zijn op deze dingen terug
te komen, nu wil ik alleen er op wijzen, dat die enkele jonge menschen
inderdaad hun stijl, hun wijze van denken en uiten, hebben gevormd
in de school van het klassieke. Hun critisch proza gaf er op elke bladzijdehetbewijsvan. Inzooversloten die jongeren met hun hang naar
klaarheid, eenvoud en evenmaat zich aan bij de ouderen van de Gidsrevolutie. Huet, Geel, Bakhuizen en v. d. Brink staan hun in dit be-
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toogend proza zeer na. Maar hun meer rustige levensblijheid ontvonkte zich toch voornamelijk aan de Engelsche dichters van begin en
midden der Ige eeuw. De volkomen, spontane en naïeve overgave aan
de natuur van dezen harmonieerde dadelij k met hun eigen wijze van
zien en voelen. Als dezen zagen zij het verenkelde, al het afzondetlijke
en genoten zonder meer, juist als de naturalisten. Want die luchtige,
weinig bedoelende symboliseering, de stukjes zuivere phantasie, die
zij in hun werk strooiden, getuigden voor hun belezenheid en hun
classieken smaak, niet voor een diepere wijsgeerige of moreele levensopvatting.
Die diepere opvatting, of laat ons liever zeggen: die ernstiger stemming, die tot het melancholische en pessimistische ging, was dan ook
in een enkele dier jonge kunstenaars, die waarschijnlijk meer uit
Duitschland of Scandinavië geinspireerd werd, maar voorloopig
hadden de andere groepen verre het overwicht. Zij vormen inderdaad het positieve deel der beweging en hun verscherpt inzicht en
ster kere levendheid begonnen met te reageeren tegen het oude.
Wij hebben gezien, hoe het in de moreele sfeer van het Boer burgerlij k Holland er zoo wat uitzag, hoe ook kunst er met nuttigheid en
moraal gemengd was. Zoo begon dan de reactie der jongeren tegen die
kunst en die moraal beide en waren deze twee niet te scheiden. Men
luchtte zijn ergernis en maakte tegelijk ruim baan voor het nieuw
gevoel en de nieuwe daden, en dat begon eerst goed, toen in 1885 de
Nieuwe Gids werd opgericht. Toen begon het eigen revolutionaire
wer ken als 't ware in gesloten formatie.
In den loop van tijd formuleerden toen die jongeren hun artistieke
geloofsbelijdenis, de grondslagen van hun kunst, die ook vrijwel de
grondslagen van hun levensbeschouwing waren en in wezen terug te
brengen ûjn tot de wedergeboorte van de artistieke persoon.ijkheid
hier in Holland.
Maar omdat hier ook front gemaakt moest worden tegen de bestaande kunst en dito levensopvattingen, werd die formuleering allicht scherper en eenzijdiger dan bedoeld was. Dat is altijd zoo. Een
nieuwe richting moet, om ûch af te teekenen en te handhaven, vooral
nadruk leggen op wat scheidt van het oude, en dat negatieve forceert
dan gewoonlijk weer het karakter der beweging. Want de latere volgers van de beweging nemen de princiepen in al hun striktheid en
starheid aan, gelijk de oorspronkelijke opstellers ze nooit zoo sterk
bedoelden.
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Het is wenschelijk dit in 't oog te houden bij wat nu volgen zal. De
drie uitspraken, die het Tachtiger credo ongeveer resumeeren, werden
nooit zoo exclusief gemeend, noch zoo exclusief toegepast als zij
eigenlijk wel klinken. Zij zijn meer bepaald de strijdleuzen waaronder
men ten aanval en ter overwinning ging, maar de eigen kunstactie werd
er begrijpelijkerwijs toch niet door bepaald. Begrijpelijkerwijs••.. want
men kan het voortbrengen van kunst nooit zuiver in een formule vatten
en men kan zeker niet bewust naar een formule kunst voortbrengen.
De drie formules van de Tachtiger aesthetica, waarom zooveel te
doen is geweest luiden: Kunst is passie, vorm en inhoud zijn een, en
de kunst om de kunst. Daarnaast komen dan nog ettelijke uitspraken
over het wezen van de poëzie, de methode van critiek, die geen "methode" heette en dergelijke.
Kunst is passie •.•. wij hoorden de uitspraak al van Busken Huet, die
haar echter op een zonderlinge wijze toepaste.
Kunst was hier langen tijd zeker geen passie geweest en nu is de
vraag of passielooze kunst waarlijk dien naam verdient. Gevoel, erger
nog: passie, daar was men in Holland altijd doodsbang voor gebleken,
sedert de I7e eeuwsche grootheid uitgeleefd had. Hoogstens het
godsdienstig gevoel werd begrepen en geduld.
Dat kwam wijl van oudsher het leven hier moeilijk en zwaar was,
en de omgeving, het land, de atmosfeer, beklemmend. Hollanders
zijn geen blije, luchtig levende menschen, en de kleinheid van het
land en van het bedrijf en het dicht op elkaar wonen maakten hun
ernst ook niet groot, maar benepen. Men spreekt van den ruimen
adem der zee, doch ik heb nooit kunnen merken, dat die ruime zee
hier wijdheid van denken of voelen heeft gebracht in de laatste twee
eeuwen. Er was bij alle welvaart toch steeds een neiging tot bekrompen leven, tot vrijwel doelloos sparen, tot ontberen en een ander misgunnen, waarbij dan het Calvinisme een passend accompagnement
scheen.
En toen, na de verarming in den Napoleontischen tijd, sparen en
zuinigheid eerst recht gepast en geboden leken, een effectieve deugd,
was er heelemaal geen ruimte meer voor uitspattingen van gevoel, die
immers de economie van het moeielijk leven terstond in gevaar brachten. Het werd meer dan ooit hier een klein-burgerlijke maatschappij,
die alle excessen haatte, al wat naar uitbarstenden levenslust en levensgenot zweemde verdacht vond en verbood, als vijandig aan den sta-
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bielen welstand en de zoo noodige ordelij kheid. Alles behoorde daaraan ondergeschikt te zijn en was 't ook: godsdienst, wetenschap,
kunst, het was alles ten bate van het burgerlijk leven en mocht alleen
gediend worden in de mate, die voor dat leven bevorderlijk scheen,
dat leven van stoffelijke welvaart, waarboven de gedachten niet uitgtngen.
Gevoel was dus, behalve in sommige geijkte verhoudingen en toestanden, verdacht, maar passie, hartstocht gold direct als krankzinnig
of onzedelijk. Men behoorde zich netjes te beheerschen en naar de
algemeene zedewet te leven. En men kon dat ook, omdat er weinig te
beheerschen V'el, en de zedewet bijzonder sterk dwong. Er waren
niet veel afwijkende gevoelens. Het leven, de wereld sprak niet tot
de individuen.
Maar toen dat wel het geval werd, toen enkele jongeren eigen indrukken kregen van de omwereld, had die verrassende ontvankelijkheidnatuurlijk al hun liefde-'t was hun leven zelf -en de omringende
dorheid en vaalheid al hun haat. Opgroeiende, stonden zij met de
gansche omringende maatschappij in oppositie, die maatschappij, die
zoo bot verstandelijk was. Vandaar, dat zij het gevoel, het eigen gevoel
hemelhoog verhieven en als norm stelde tegenover het dor gematigd
verstandelijke van het vorig geslacht in alle zaken, maar bovenal in
kunst. Al die conventioneele eischen voor kunstproductie, die niemand meer voelde, al die vormeischen, die zeker welbehagen en verstandelij ke tevredenheid schenen te geven, verwierpen zij ver, want zij
waren niet meer tevreden met verstandelijk welbehagen. Als kunst
hun niet meer kon doen, konden zij haar missen. Immers, zij leefden
zelf niet meer maatschappelijk en verstandelijk, dat droeg hen niet,
voldeed hen niet meer, en zoo verlangden zij persoonlijke, onmiddelijke voldoening van kunst, als een verheven worden boven het gewone burgerlijk leven. Daartoe was dan niets verder noodig dan dat
de kunstenaar zijn eigen bijzondere indrukken, een persoonlijke
emotie kreeg, en dat hij die zoo zuiver mogelijk vertolkte. Verwoorde
emotie, in de sterke graad van passie, dat moest kunst zijn. Al het
andere kwam er niet op aan: waar die passie vandaan kwam of van
welken aard zij was, als zij er maar was. Dat klonk dus heel exclusief,
maar het beteekende in wezen, dat een kunstenaar niet vooral een
maatschappelijk, maar een universeel wezen behoorde te zijn, niet een
die in de samenleving opgaat, maar een die verband houdt, door zijn
gevoel, met den ganschen kosmos, een tot wien het leven spreekt, de
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natuur, al het onbewuste leven, al is zijn besef van het maatschappelij ke dan ook gelij k nul. Ziedaar de eisch, de kosmische, onburgerlij ke
oppositie-eisch voor den kunstenaar: dat hij allereerst een geinspireerde, een bezetene had te zijn, zou zijn productie kunst mogen
heeten. Een eisch vierkant tegenover de vroegere, die het nationalistisch maatschappelijke stelde, kunst streng in het maatschappelijk
verband van zede en gemeenverstandelijkheid, kunst dus, die het algemeen diende en door iederen beschaafde begrepen werd. Het gevoel
was dan ook het algemeen gevoel, maar het bijzondere kenmerk, dat
hier kunst was, zocht men in den vorm, die ook weer algemeen, geijkt,
als een spoorwegsignaal den verstaander waarschuwde, dat er kunst
in aantocht was.
Dit was - nog eens gezegd - het credo der kunst vóór Tachtig,
waartegen de jongeren reageerden, omdat zij ineens veel sterker hun
eigen leven leefden, het maatschappelijk verband daardoor haast niet,
maar het "wereldverband:' het mystisch gevoel van verwantschap en
eenheid sterker gevoelden. Dat individueel mystisch gevoel, dat
nieuw verband met de omwereld werd hun toen eigenlijk alles. Zij
leefden er in, genoten er in, een oneindig belangrijk, een brandend
rijk leven, waarbij dat der ouderen grauwen dor geleek. En van dit
leven werd hun eerste kunsteisch de uitdrukking: kunst zij passie.
Wie een kunstenaar wil zijn, moet de gevoelsspraak der dingen verstaan. Hij moet als het kind zijn, nieuw tegenover de wereld, ontroerd
ook door wat gij, ouderen, het allergewoonste heet. En die ontroering
is dan het voornaamste, is zoo goed als de kunst zelve. Zij neemt den
vorm aan, dien zij wil, niet de algemeene, de conventioneele, geijkte,
maar den vorm, die onmiddelij k en vanzelf bij deze bijzondere ontroering past. Want vorm en inhoud zijn een. Elke inhoud brengt zijn
vorm noodzakelijk mede en het algemeene kan hier niet dienen,
omdat die inhoud een bijzondere is, een speciale ontroering van een
afzonderlij ken mensch.
Er zijn dus niet kunstvormen, die men willekeurig kan toepassen en
aanleeren. Maar wie vanwege zijn diepere ontvankelijkheid een kunstenaar is, vindt, heeft vanzelf de vormen voor zijn gevoel. En of die
aan de menigte bevallen, of zelfs de menigte hen wel begrijpt, is van
geen beteekenis, kan van geen beteekenis zijn, want de kunstenaar
heeft zijn emoties niet voor 't kiezen, die vervolgens immers zelf, als 't
ware, hun vormen meebrengen.
Zie daar dan het laken doorgesneden tusschen kunstenaar en pu-
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bliek. De kunstenaar is een geinspireerde, als de profeet. Zijn gevoel
(en dat alleen maakt hem tot artiste) en de uiting, die er één mee is
worden hem ingegeven, en aldus ontstaat zijn kunst. Of iemand die
verstaat, of zij nuttig of schadelij k, onzedelij k of onredelij k is, de kunstenaar heeft er niet naar te vragen. Zij heeft geen ander doel dan
zichzelf, zij is de wijze van bestaan des kunstenaars, zij geeft zijn verhouding tot het leven weer, zij is de kunst om de kunst, tegenover de
kunst om de maatschappij, om leering en om nut.
Onder deze leuzen zijn de Tachtigers opgetrokken om hun werk te
doen, hun taak te vervullen, die was: de idee der kunst in dit land
in haar waarde te herstellen, om weer te doen zien waM en hoe de
kunst was.
Want men kan wel zeggen: de kunst omstreeks 'So was maatschappelijk en gemeen-verstaanbaar, een soort gemeenschapskunst. Maar
het is de vraag of het inderdaad kunst was. Naar onze huidige meening was die er niet noemenswaard. Er was een deftige of lieve
aardige of vernuftige conventie, maar de godsstem werd hier niet meer
gehoord. En het zal de eeuwige verdienste van de Tachtigers blijven,
dat zij dit weer beseft hebben: wat kunst had te zijn en wat hier ontbrak. Zij hebben de sjaggeraars uit den tempel verdreven, al die rijmelaars, die aan poëzie "deden," die "een lief vers maakten," al die
proza-isten van den kouden grond, zonder stijl, maar vol sentimentaliteit en edele tendenzen - en zij hebben weer beleden, dat de kunst
iets bijzonders had te zijn, iets geweldigs boven het gewone uit, een
godssprake, waar niet iedere notaris zoo maar deel aan had. Iets dat
méér bedoelde dan nut of wetenswaardigheid of dagelij ksche moraal,
iets ontzaggelijks, als een onweer, iets volmaakt lieflijks als bloemen,
iets stil-gewijds als een zomeravond.
Daarmee hebben zij ongetwijfeld den kunstenaar apart gezet van
de maatschappij, gelijk zij ook de kunst uit de handen van Jan en alleman hieven, om haar boven en buiten dagelijksch leven en gebruik te
zetten. En ook buiten het bereik der menigte.
Men beweert wel, dat er samenlevingen geweest zijn, waar ieder,
als ft ware, kunstenaar was en de kunst aldus gemeengoed. Van de
Atheensche maatschappij, van eenige latere middeleeuwen, van
diverse Renaissance tijdperken wordt dat gezegd, maar ik meen in
elk geval niet te veel te betoogen, als ik zeg, dat van de Hollandsche
samenleving in de 1ge eeuw niet kan beweerd worden, dat het een
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kunstvolle, kunstbegripsrijke was, en ik geloof eigenlijk - tegen
veler eerbiedwaardige meening in - dat de hoogste kunst, de kunst
die boven versiering en zinnestreeling uitgaat, toch altijd niet gemeenschaps, maar individualistische kunst was, openbaring van den
ongemeenen eenling, niet gemeengoed van een grooten kring.
Gemeenschapskunst •••. kunst eeniger gemeenschap, vóór alles der
Gemeenschap, onzer samenleving in haar geheel, Kunst door ongeveer allen verstaan en genoten .••• De gedachte is bekorend, maar gegeven de onderscheidenheid der menschen á priOr! weinig waarschijnlijk. Toch wordt beweerd, dat er in verschillende tijdvakken maatschappijen bestonden, die het tot die idealistische hoogte eener
"kunst voor allen" gebracht hadden: de Atheensche staat, het laat
middeleeuwsch Europa, de Renaissance republieken •••• Als het, zeer
van nabij beschouwd, inderdaad zoo was, als onze dwepende phantaisie het niet te rooskleurig ziet, dan heeft het toch niet lang, zegge
heel kort, geduurd vóór de verscheidenheid weer intrad. Waarbij dan
tevens de bedoelde maatschappij aan haar einde kwam en van vorm
veranderde. Want deze hooge bloei van ideahsme beteekende tegelijk
ontbinding der gemeenschap. Een samenleving immers hangt allereerst niet te zamen door offerzucht, zelfverloocheningsdrang, die een
hoogen graad van ontwikkeling en onafhankelijkheid der persoonlij kheid inhouden, maar door egoisme, die een onontwikkelden
staat van het individu beduidt. Een staat, een maatschappij is een
coöperatie van allen ten bate van allen, om te beginnen in stoffelijken
zin. Zelfs een tamelijk ontwikkelde kudde heeft eerst en vooral materieele bedoelingen, een veilig veld om te grazen, waar niet-kuddeleden moeten afblijven. Zoo'n gemeenschap, eenmaal gevormd, wil
zich handhaven, groeien en gedijen boven en desnoods tegen den eenling en die tendenzen zien er dan soms wel idealistisch uit, maar het
fonds is toch voordeel en macht, waar ieder, krachtens zijn lidmaatschap, deel aan heeft. En dat is gansch wat anders dan de verloocheningsdwang, de behoefte tot opgaan in eenheid, met opheffing van al
het persoonlijke, waar de groote kunst uit voorkomt. Deze weet niet
van de partieele doeleinden, die elke gemeenschap, ook de meest
geestelijke, en die de groote maatschappij eerst recht stelt. Rust, orde,
stabiliteit zijn de eischen, die elke gemeenschap, tot haar zelfbehoud
moet stellen en juist deze kan de heftig strevende eenling niet aanvaarden, wiens ziel vervuld is van onvrede met het hopeloos gebrekkige bestaande en heimwee naar een betere wereld.
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Hij wil recht, waarheid, schoonheid en hij vindt overal schijnheiligheid, huichelarij en de laagste compromissen. Zoo wordt hij tot revolutionair en vijand van de samenleving, die hem erger dan eIken chaos
lij kt, hetûj metterdaad of enkel met de gedachte, als moralist, als denker, als kunstenaar, en ~ hij, die de menschen lief heeft, de gemeenschap haten, waarin hij hun ware wezen zoo meent te zien ondergaan.
Zulke geesten zijn er uitteraard niet vele. Een maatschappij zou
anders niet lang kunnen bestaan. Maar zij, de groote ontevredenen,
vormen de stuwers der menschheid op den weg naar verzedelijking,
vergeestelijking, en dezer aardsche stoffelijken afglans: de nieuwe
schoonheid. Aanvankelijk onbegrepen en alleen, uI de nieuwe gedachte de wereld voor ûch winnen•••. maar als het gros der menschen
er toe meent te reiken, uI tegelijk haar idealisme verloren ûjn en een
nieuwe onvrede geboren, juist omdat de wereld, onze gewone dagelij ksche wereld, van idealisme alleen niet leven kan.
En nu keeren wij weer tot de Tachtigers terug.
Dat zij individualisten, eenlingen èn eenzamen waren en dat dit
zelfs spreekt voor de grootheid van het nieuwe, dat ûj brachten, ~
na het voorgaande niet onbegrijpelijk zijn. Zij voelden weer ongemeen. En zoo kon hun kunstuiting ook niet anders dan ongemeen
en ongemeenzaam ûjn.
Maar daarom behoefden zij toch niet zoo ganschelijk buiten alle
maatschappelijk verband te staan, zou men zeggen. Shakespeare,
Goethe, waren ook zeer groote kunstenaars en hadden toch wel maatschappelijke kanten. Hoe komt het dan, dat deze Tachtigers zoo elk
contact met de samenleving misten? En hoe korut het, dat hun bloei
zoo gauw gedaan was? Dat zijn de vragen, die men nog in 't algemeen
aangaande de Tachtiger beweging stellen kan.
Het antwoord op de eerste vraag hebben wij feitelijk al gegeven.
Die Tachtigers misten misschien - of waarschijnlijk - volstrekt
niet alle maatschappelijke kanten. Er is in den loop des tijds gebleken
dat hun vrij wat zelfbehoudzucht eigen was. Veel meer dan Shelly of
Byron, b. v. Maar zij wilden onmaatschappelijk ûjn. Of anders gezegd: zouden zij zich en hun kunst handhaven, %Ouden ûj zelf blijven
gelooven in hun nieuwe wereld en een tegenwicht geven tegen de
enorme maatschappelijke suggestie van het oude, dan moesten ûj wel
en het maatschappelijke en het verstandelijke volkomen uitschake en
uit hun kunst en leer.
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Dan behoorden zij zich, zooals zij ook deden, vierkant te stellen
tegenover alle strekkingen van practisch maatschappelijke nuttigheid
in kunst. Dan moesten zij alle maatschappelijke moraal verachten en
vertreden, dan moesten zij zelfs al het logische, het verstandelijk opgebouwde versmaden, om het bandelooze, nergens beperkte gevoel
te laten leven, herleven.
Om hun taak te volbrengen, hun nieuwe kunst stellig en onaantastbaar te vestigen, moesten die Tachtigers doen, alsof er geen
samenleving om hen bestond, moesten zij al het middelmatige, het
gematigde verachten en te keer gaan.
En zoo hebben zij dan ook nooit maatschappelijke posten bekleed,
hebben nooit hun kunstbeginselen in officieele betrekkingen geleeraard of op andere manier sociaal dienst gedaan.
Het is duidelijk, dat die afzijdigheid, dat verbandlooze van hun
kunst en hun personen hen niet sterker maakten. Zij putten niet, als de
maatschappelijke mensch, uit de maatschappij dubbeld~ kracht die zij
haar eerst gaven. Hun gaven raakten die maatschappij niet, kwamen
nauwelijks eenigen enkelen ten goede en hun eenige verbinding,
hun eenige overgave, hun eenig interesse bleef de natuur. Die sprak
tot hen met al haar bezielde en onbezielde verschijningen en zij
hadden er volkomen genoeg aan .••. in de dagen hunner jeugd. Doch
toen die eerste brandende levenslust en sterke gevoeligheid voorbij
waren, had het in de rede gelegen, dat zij zich verdiepten, d. w. z.
van louter zinsgewaarwording opgingen tot gedachte, gepeinze en~
na in de breedte geleefd te hebben, in de diepte en hoogte leefden,
waar zij nu hun ontroeringen, ervaringen, herinneringen samenvatten
konden, condenseeren tot een nieuwe plastische wereld. Doch zij
hadden zich al te zeer in hun afkeer en haat tegen het denken en wijsgeerig schouwen vastgezet om daar gemakkelijk toe te komen. Hier
wer kte hun reactie noodlottig op hen zelven terug, temeer omdat zij
tenslotte die universeele kunstenaarsschap toch niet in zich hadden.
Daar zat het hem op stuk van zaken. De landaard, de Hollandsche
geest schijnt deze soort van kunstenaars, deze breede epische naturen niet op te leveren en dit houdt onmiddellijk verband met ons
gemis aan nationale dramatiek, aan een waarlijk levend Hollandsch
Drama.
Het kunstenaarschap was hier zelden alomvattend, wel zeer levend,
zeer hartstochtelij k bijwijlen, maar niet universeel, en Rembrandt en
Vondel zijn, meen ik, uitzonderingen gebleven.
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Zoo bestonden ook de Tachtigers voornamelijk als gevoelskunstenaars en was hun alleen een jeugd beschoren, een jeugd van zang en
blijde viering van onbekommerd zinneleven. Maar een mannelijke
leeftijd - al kwam die voor elk hunner persoonlijk - is op die klaterende jeugd niet gevolgd in hun kunst. Zij hebben allen, meer of
min, hun ontwikkeling gehad, maar ik geloof niet, dat een van de
eigelijke Tachtiger beweging het lyrisme is te boven gekomen. Zij
werden in hun kunst vroeg oud en het zijn niet zijzelf, maar hun nakomers - een nieuw geslacht - geweest, die hun heftige revolutionnaire kunstformules weer tot meer redelij ken proporties terug brachten.
Ik noem b. v. André Jolles en later Adama van Schelterna. Jolles,
die reeds 'in de negentig jaren uitsprak, dat de poëzie weer eenvoudig
en algemeen begrijpelij k had te worden, "al moest het haar al de
veren van haar nutteloozen pauwestaart kosten" zei hij. En ook A.
van Schelterna heeft in zijn boek over de Grondslagen eener Nieuwe
Poëzie, den eisch gesteld, dat de dichter de simpele gewaarwordingen
en gevoelens van de groote menigte in eenvoudige, begrijpelijke taal
openbaren zou, dat hij weer zingen zou voor het volk, als het heet en
niet zoeken naar de zeldzaamste, meest individueele emotie, maar naar
de meest algemeene en gewone.
De Tachtiger eisch luidde: de eigen persoonlijke ontroering in een
eigen vorm, waarvan op den duur kwam de allerpersoonlijkste, dus de
allerongemeenste ontroering op de allerpersoonlijkste, ongewoonste
wijze gezegd. Met het gevolg, dat niemand den kunstenaar begreep,
dan een heel klein kringetje geestverwanten en de kunst al verder
buiten het maatschappelijk leven kwam te staan. En reeds het onmiddelijk volgend geslacht, zij, die in de 90 jaren tot bloei kwamen,
heeft dit ingezien als een doodloopend slop, waar men uit moest. Vandaar hun pogen de taal weer uit het felpersoonlij k op de vlakte der gemeen-verstaanbaarheid terug te brengen, en weer in den enkelen
vorm iets van wijding te leggen. Jolles heeft twee boekjes uitgegeven,
weinig bekende werkjes, waarin heel curieus deze ommekeer betracht
wordt. Het zijn een Kruisdrama en drie stukjes onder den algemeenen
titel van Het Eerste Spel van Michael den Aartsengel. De beide andere
kleine drama's heeten dan Het Vrouwken van Stavoren en Reges Tres
(De drie Koningen). Het is duidelijk hoe hier die gewijde, die reeds uit
zichzelf sprekenden vorm gezocht wordt in het algemeen bekend en
geheiligd karakter der legende of zelfs van de kerkelijk ritueele handeling, zooals in Reges Tres en het Kruisdrama.
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Wij zien hier tevens hoe dit reeds een reactie beteekend tegen die
andere stellingen, dat kunst en vorm één zijn en kunst opgaat in passie.
Tegen dit laatste Tachtiger princiep is van Scheltema nog feller
opgekomen. Passie was passie, zei hij, en nog geen kunst. Passie, de
ontroering door de dingen, had eerst gelouterd te worden, den weg te
gaan door het eigen gevoel en de verbeelding van den kunstenaar, om
dan in verbeeldingsgestalte kunst te worden. Kunst, met andere woor
den, moest opgeheven en verheven passie zijn. Zij was in kunst voorondersteld, maar de kunst zelve was iets anders, boven de onmiddelijke
gevoelszinnelijkheid uit.
Zoo bestreden die lateren reeds terstond de Tachtiger voorgangers,
inplaats van hun richting en arbeid voort te zetten, zooals die Tachtiger kunstenaars gehoopt hadden. Dezen konden nu niet anders dan
zich verzetten, omdat zij niet evolueeren konden, en zich almeer en
tragisch isoleeren in hun star geworden leer. Zij bleven meerendeels
de oud geworden dichter kinderen, die altijd weer hetzelfde lied zongen en wrokten, omdat de wereld niet meer naar hen luisterde, terwijl
zij toch maar zoo kort naar hen geluisterd had. Want de tijd van hun
werking en triomf, (zoo niet van hun invloed) IS wel héél kort g."weest.
Die valt tegen de negentig jaren der vorige eeuw, maar in die negentig
jaren is hun richting al niet meer onaangetast, en tien jaar later lijkt
hun directe invloed zelfs al weer voorbij.
Terwijl het groote publiek eigenlijk nooit door de Tachtiger kunst
wer kelij k is aangedaan.
Dit i~ in 't algemeen en in 't kort - er zal gelegenheid bestaan op al
deze dingen in bijzonderheden terug te komen - de geschiedenis der
Tachtiger beweging in dien eene en voornaamste groep van levensblije, krachtiger levende .individualisten, waarvan Lod. van Deyssel
het onbetwistbaar hoofd was.
Doch er bestond, naar wij gezegd hebben, ook nog een andere
kleinere groep, in wie de individualistische ontWaking niet levensverhoogend en gelukkig, doch vereenzamend en levensafkeerig werkte,
van wege hun minder sterk zinneleven, daarentegen sterker zedelijkheidsbesef.
Juist daarom zou men zeggen, dat deze kunstenaars toch meer
universeel en met de algemeene ontwikkeling meegaand hadden
moeten blijken. Hun ontbrak het exclusief en zoo enorm sterk zinlijk
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leven van de anderen, doch zij waren meer-zijdig, zij stonden ook
open voor het geestelijk, niet alleen voor het zinnelijk leven. En
omdat dit leven voor hen niet, als voor die anderen, zoo blij en heerlij k
lokte, als een spijs, die zij maar hadden te nemen, bezaten zij ook
meer critiek, meer behoefte aan begrip en inzicht in de verhouding
van individu tot wereld, dus meer kans boven de eigen, altijd wat benauwde, lyriek uit te komen.
Ik denk nu aan Frederik van Eeden allereerst, dan ook aan
Aletrino.
Toch heeft die gelukkige evolutie niet plaats gehad. De groote
epiek, die een van Deyssel voorvoelde en hoopte, dat een volgend geslacht zou brengen, - en die het volgend geslacht niet gebracht heeft
- de groote Hollandsche dramatiek die tegelijk een werelddramatiek
zou zijn •.•• deze meer intellectueele groep bleek nog minder in staat
daartoe te reiken als de groote, onstuimige zinne-vierders en zinnegenieters. Een Ibsen, een Hebbel bleek niet onder hen. Hun droefgeestigheid, hun pessimisme vond zoo goed als nooit de algemeene
gedaante, tegelijk levend individu en symbool, die de menschheid
het levendinzicht verdiept en over het verbrokkelde en tegenstrijdige
troost.
Zij zochten er zelfs niet naar, zou ik zeggen. Zij uitten hun mistroostigheid lyrisch en bij zich zelf blijvend, juist gelijk alle gevoelens
in deze beweging lyrisch bleven. Zij zochten geen levenssynthese,
maar openbaarden momenteele ontstemmingen. Of wel zij zochten
op buitenissige gebieden en vervielen tot zekere geloovigheid, waarin
het artistieke onderging.
Dit is dan ongeveer wat ik van de Tachtiger beweging in haar geheel
te zeggen heb. Zij geleek een zomerbui : heftig, verfrisschend en snel
voorbij. De geheele atmosfeer werd er een oogenblik luchtig en klaar
van. Dat wil, minder beeldend, zeggen, dat zij een grooten kring van
vooral jonge menschen van de onduldbare grauwheid des levens verloste en stem gaf aan wat tot heden stom was geweest, maar daarom
niet minder smartelijk en benauwend.
Al die jonge menschen, die het gewone leven der ouderen, zelfs in zijn
plechtigste en gewijdste oogenblikken, zoo hopeloos plat vonden en
naar verheffing smachtten - een verheffing, die noch het geloof,
noch de kunst, noch het denken van dien tijd hun geven kon - die
jonge menschen hebben de z. g. Nieuwe Gidsbeweging als een Evan..
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gelie ontvangen. Van onverschilligheid tot nieuwsgierigheid en van
daar tot innige belangstelling en geestdrift, is de weg niet lang geweest
Een gansche verlokkende nieuwe wereld opende zich, waar zich hun
gereede vereering en liefde konden uitstorten en waar zij nog heerlij kheden achter heerlijkheden vermoedden, een paradijsachtige toevlucht voor het gansche leven.
En toch was die nieuwe wereld niet anders dan het oude leven,
maar dit van dof en geluidloos eenklaps gevoelig geworden.
Zoo hadden die jonge menschen van omstreeks '80 voortaan de
zekerheid, dat de kunst niet zoo maar bij het duffe, sleurige leven
behoorde als een gezelschapsspelletje voor den vrijen tijd, en dat de
muze niet was de glundere of stemmige burgerjuffrouw die op theesaletjes ging, maar een ongenaakbare goddelij kheid, een waarachtige
Godin, hoog boven de alledaagsche wer kelij kheid en de pietepeuterige
menschen.
Dat was toen juist wat zij noodig hadden. Achteraf kan men wel
erkennen, dat de Tachtiger kunst in wat men noemt "de breede
massa des volks" geen wortel geschoten heeft, dat zij boven, maar dan
ook buiten het volk bleef en eigenlijk niet eens uit het volk opkwam.
Sterker nog. Men kan zeggen, dat de Tachtigers het volk in zijn
geheel van de kunst hebben vervreemd door hooghartig exclusivisme.
Hoe men het dan noemen wil en of men het kunst wil noemen, kan
daargelaten worden, doch het is een feit, dat er vóór 'So een geestelijke bezigheid bestond en een belangstelling daarvoor - zich uitend
in verhalen en verzen - die naderhand ten deele verdwenen. Het
publiek was timide geworden door het groote geluid van de Tachtigers. Men durfde in de beschaafde kringen niet meer "aan poëzie
doen" en de tijd, dat velen "een lief vers maakten" lag verre. Dat was
dan niet zoo zeer jammer van de producten, de berijmde en rijmlooze,
die op deze wijze nog voor de geboorte gel>moord werden, maar 't was
misschien wel jammer voor de algemeenen invloed der kunst in deze
maatschappij. Allerlei maatschappelijke beroepen, de algemeene humanitaire, universitaire ontwikkeling waren vroeger onafscheidelijk
van wat poëzie en kunst. Tollens, Ter Haar, Beets, Borger waren
werkelijk populaire dichters, en men was geen beschaafd mensch, zoo
men van Lennep ongelezen liet of niet de Camera haast van buiten
kende. Al met á1 was de Kunst, die kunst toch een groot element in de
samenleving vóór Tachtig.
Dat ging nu een beetje verloren. Waar al die voor zich zelven hoog-
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beschaafden van de Tachtiger kunst niks niemendal begrepen, daar
kwamen zij er toe de kunst in 't algemeen maar links te laten liggen.
En daar zij de scherpe spot van de Tachtigers vreesden, durfde ook
niemand van die kunstzinnigen zich meer aan het dichten zelf wagen.
Zoo raakte, met de practijk, ook de idee der kunst zelve op den
achtergrond. Er werd minder over gesproken en veel minder aan
gedaan. Doch als men er over sprak, was het schouderophalend of
spottend. Wat had men er aan, wat begreep men er van! Van de vele
heftige discussies was het einde vrijwel altijd ergernis en nijdigheid,
die wrok nalieten of tenminste onverschilligheid. Voor de groote menigte, zelfs der beschaafden, was deze kunst blijkbaar niet. En,
zooals de wereld bestond konden die beschaafden het ook heel wel
zonder doen.
Sedert hebben zij het ook vrijwel zonder gedaan. In vele dier burgerkringen, waaruit de Tachtiger kunstenaars zelf stamden, waren
litteratuur en poëzie jarenlang een verboden terrein, omdat gesprekken daarover geregeld ontaardden tot venijnige debatten tusschen oud
en jong.
Dat kan men betreuren •••• voor de huiselijke rust en de hartelijke
verhouding tusschen verwanten, doch overigens heeft men het verschijnsel, de Beweging van Tachtig, te aanvaarden, als elk ander verschijnsel, dat onverzocht komt en zich niet ontkennen laat en zijn
vóór en tegen meebrengt.
De menschen waren hier toen, in de tachtig jaren blij kbaar aan die
emancipatie der zinnen toe en men kan er in elk geval van zeggen, al
werd de breuk tusschen kunstenaar en maatschappij er voor onafzienbaren tijd onherstelbaar door, dat die emancipatie heeft opgeleverd van het beste waartoe de Hollandsche geest in vele eeuwen in
staat bleek: de hartstochtelijk verbeelde schoonheid der werkelijkheid.
De Beweging van Tachtig was inderdaad een Hollandsche Renaissance.
FRANS COENEN.
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Liefde's Veelvoudigheid door J. EILKEMA
H. J. Becht - Amsterdam 1919.
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Maar "Eene is toch maar de Ware" bedoelt de schrijver, als ik hem wel begrepen heb. En tot die eene ware liefde, die er nJ. een is van ziel en %innen beide,
wordt de held, Max van Voorne, opgevoerd na een éducation sentimentale, die
hem eerst het louter zinnelijke tot verzadigens toe kennen doet, om hem vervolgens ook het louter geestelij ke als ongenoegzaam te doen verwerpen. Dan is de
baan vrij - als ik zoo zeggen mag - voor een passie, die in haar zinlijkheid
zelve offerzucht blijkt. En dat is natuurlijk de ware liefde en wij koesteren de
beste verwachtingen voor een vereeniging, die hierop gegrond is.
Rondom dit centrale proces van liefdesopvoeding, heeft de schrijver dan nog
met losse hand andere gevallen gegroepeerd, die alle in vele schakeeringen de
niet-ware liefde te aanschouwen geven, de liefde, waaraan een essentieele factor
ontbreekt of de liefde, die heelemaal geen liefde is. Dan is er een teveel, dan
een te weinig aan zinnen in die min of meer echtverbintenissen, soms ook een
gemis aan geestelijke overgave en offerZucht, enz. em:.
Het boek gaat hier en daar werkelijk nogal ver in de schildering van den
lust der zinnen of zinnelust en de lezer verbaast zich op het eerste gezicht,
dat een Hollandsche rortlan zoo boud durft spreken, zoo hachelijk suggestief
schilderen. Vooral de scènes van Dr. Van Hoven en zijn typiste zijn tastbaar
echt en, men zou zeggen, met eenige voorliefde gedaan, gelijk ook de gestalte
zelve van dat tikstertje ons zeer levend voorkomt. Ja, zij is eigenlijk de eenige
figuur in het boek, die ons levend voorkomt en ziedaar een voornaam bezwaar
tegen den roman: dat de personen er van niet waar zijn gemaakt. Hun dialoog
is vaak Of gemaniereerd, omdat zij tezeer de ideeën van den schrijver te verkondigen hebben of wijdloopig onbelangrijk, als gemengde berichten in
couranten. En de schilderende gedeelten van dit proza hebben te dikwijls iets
pretentieus oftewel hyper-poetisch, dat toch niet tot het doel leidt. In 't algemeen
behoeft men dit boek terwille van het proza niet te lezen. En wat zijn %in betreft •.• 1 Het is ten slotte zinlijkheid met een moreelen achtergrond. Vele
zwakzinlijke menschen hier te lande zijn tegelijk ook ethisch aangelegd en
daarmee is dan al het conflict gegeven. Al naar de omstandigheden wint het
zinlijke of het ethische, waarbij de acteurs in 't spel stêevast hun zwakke
zinnen voor vlammende passie en hun ethische gevoeligheid voor bijna heilige
deugd aanzien. Intusschen, hoe middelmatig en slap ook, zullen deze flauwe
bewegingen ons belang inboezemen, als het maar echt menschelijke zielsbewe-

LITERATUUR

239

gingen zijn, als zij ons maar werkelijk waar gemaakt worden. Doch indien de
schrijver - als hier, - dit verzuimt, laten ook de meest moreele beweringen
weldra koud en krijgt zijn werk voor ons geen verdere beteekenis dan die van
een inderdaad te langdradige verhandeling. En de vaderlandsche litteraire kunst
F. C.
zal er niet dikker van worden.

Top NAEFF, Vriendin. - Em. Querido.
Amsterdam 1920.
De uitgever Querido geeft nu ook een reeks kleine boekjes uit, die niet duur,
het publiek tot lezen verlokken. Men kan zich voorstellen, dat de Wereldbibliotheek deze soort publicaties heeft bevorderd, zeer ten bate van schrijvers
en publiek. De Queridosche uitgave is bruin en langwerpig, eenigszins als een
kasboekje. De druk is wel heel duidelijk, maar een beetje groot voor het formaat en het zwart ornament op het zak-achtig bruin doet weinig vroolijk en
eenigszins rouwend aan.
Dit over het uiterlijk. Het innerlijk bezorgde Top Naeff met twee novelletjes: Vriendin en Romance, die beide den weemoed om het stille vergaan van
menschen en dingen (toute lasse, casse et passe) als diepen grondtoon doen
klinken. Ben beetje sentimenteel toch wel, een beetje Duitsch-weekelijk en
daarbij, gelijk in zoo'n klein verhaal haast onvermijdelijk is, weinig diepgaand.
Het blijft wat te zeer bij het geval, de anecdote, de huilerige herinnering, en
wat dit in en voor het werkelijke, het alledaagsche leven waard is, hoe dit
innerlijk is en wordt in zulk een vrouweziel op den langen duur van een eentonig bestaan, dat blijkt hier allerminst.
Maar het is, als gewoonlijk van Top Naeff, goed geschreven en zal menige
teedere ziel doen schreien, omdat het tenslotte heenwijst naar den donkeren
onderstroom van elks bestaan, van het leven zelf, dat ijdel en onwezenlijk is.
F.C.

lAAK LEMMERS, Uit Beloken Tijd:
Acht verhalen 1913-1916 V. Resseler,
Prinsstraat, Antwerpen 1919.

Ook deze Vlaamsche schrijver kent den weemoed om het vergaande, maar
hij is niet sentimenteel. Zoo weinig, dat hij kans zag in de oorlogsjaren fleurige en grollige boereverhalen te schrijven en..... over den oorlog bijna te
zwijgen.
En als hij het geeft, het onherroepelijk voorbijgaan en verloren zijn van
's levens waarden voor elk onzer bij het ouderworden, dan is dat in het werkelijk leven zelf afgedrukt en zelfs bijna er door bedolven: gelijk in dat fijne
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verhaal dat Quatre Mains heet. Dat bedolven zijn in realistische détails
teekent dan tevens des schrijvers aard. Lemmers is om te beginnen en vooral
een Vlaamsche realist op de wijze van Streuvels, en zoovele anderen. Hij is
op 's levens kleurige zinnelijkheden uit en geeft die, een tikje gemaniereerd
soms, maar overigens zoo goed als de besten van het vak het leveren, rauw
boe re-realisme, zonder bepaalde gedachte en a-moreel. Zoo doet b.v. het
eerste verhaal ons aan. Maar dan komt er ook iets diepers van gedachte in het
verhaal, al komt het er voorloopig in Vox Matris niet geheel uit. Doch in
Landelijk Verhaal, Kermiszwijntje en Quatre Mains verkrijgt het zijn wasdom
als het cornische en tragische en verheft deze vertellingen aldus boven het bloot
zinnelijke.
Men kan nog niet zeggen, dat Lemmers zich bijzonder en individueel
onderscheid van de groote groep van Jong-Vlamingen die sedert het eind
van den oorlog weer zoo luid hun sterk zinneleven uitvieren in den rijkdom
van hun krachtige primitieve taal, maar hij doet mee met de besten en hij is,
speciaal voor ons, in dit opzicht reeds vermoeide Hollanders, een allerpleizierigste nieuwe verschijning.
F. C.

ZOO ALS HET WAS ••••
Aan mijn zoon.
die Vlaanderen kent.
die den geest van Vlaanderen begrijpt
die Vlaarideren liefheeft.
EERSTE DEEL.

J.
De olieslagerij en graanmaalderij van meneer De Beule bestond uit
een aanzienlijk complex ouderwetsche gebouwen, omgeven door een
grooten, mooien, ouderwetschen tuin.
Vroeger woonde daar een dorpsrentenier. Het woonhuis stond afgezonderd, aan den straatkant; en de gebouwen, die later tot fabriek
zouden dienen, vormden in dien tijd een soort hofje, waarin minvermogenden en oude menschen woonden. Het lag een kleine honderd
meters van het woonhuis af en had een aparten ingang na ar de dorpsstraat.
Meneer De Beule had, na het overlijden van den ren tenier, het
gansche eigendom gekocht. Hij liet er zijn fabriek oprichten, eerst
kleintjes, van lieverlede op meer uitgebreide schaal, tot het eene na
het ander al de kleine, ouderwetsche huisjes erin waren opgeslorpt.
De oude en geringe menschjes, die dan om beurten naar een andere
woning moesten wtzien, mopperden meestal wel een beetje; maar
daar was nu eenmaal toch niets aan te doen, en degeen die jongvolkje
hadden trachtten er hun voordeel uit te halen: de jonge mannen en de
meisjes boden meneer De Beule hun diensten aan, die ze dan ook wel
bij voorkeur in zijn fabriek gebruikte.
De fabriek van meneer De Beule was de eenige die op het dorp bestond en gold daar bij de menschen als een soort lichtpunt van vooruitgang. Het was voornamer te werken in een industrie die door
stoomkracht werd gedreven, dan te ploeteren in een of ander werkhuis, waar die nog door handenarbeid, door gewone paardenkracht
of in een windmolen geschiedde. Een ophefmakende gebeurtenis was
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het geweest toen de stoommachine, - een tweede-handsche, - voor
het eerst in 't dorp verscheen. Van verre in den omtrek waren de menseben er naar komen kijken. Vooral de drie stoomketels: een groote
en twee kleinere, en het reusachtig vliegwiel, op aparte wagens door
twaalf paarden voortgesjouwd, hadden ont2;aglijken indruk gemaakt.
De dorpsonderwijzer was er, met de schoolkinderen naar komen zien
en had hen daar ter plaats een les in mechaniek gegeven; en ook
meneer de pastoor en meneer de onderpastoor stonden er bij, vol belangstellende nieuwsgierigheid. Het lossen en op zijn plaats brengen
van al dat formidabel tuig leek wel een onderneming, die niet 2;onder
levensgevaar kon afloopen. Vreemde mannen, - mecaniciens uit de
stad, die een eigenaardige taal spraken, welke de dorpelingen soms
maar half verstonden, - voerden er beheer over het wer k, en deelden
gillend en soms vloekend hun bevelen uit, tot niet geringe ergernis
van meneer De Beuie, die, gescandaliseerd van wege de aanwezigheid
der geestelijken, hen wel eens moest ver2;oeken minder krasse termen
te gebruiken. In voor-en-tegenspoed ging 2;oowat een 2;omer met de
installatie heen, en, op een eersten October, was alles eindelijk kant
en klaar en werkte de fabriek.
Er stonden 2;es hei-banken, twee plettermolens en twee koppels
maalsteenen. Dat alles bevond zich in een ruim en donker vertrek,
met lage, bruine balken. Daarnaast, in een lichter, ietwat opgesierde
plaats, als voor een luxe-ding, prijkte de stoommachine, door een
muur met binnenramen van de zoogenaamde "stamperijtt gescheiden.
Door die binnenramen, over de werkende machine en door de buitenramen der machinekamer heen, 2:3g men vagelijk de 2;onnetintelende grasvelden en de wuivende kruinen van den mooien ouden
lusttuin.
Klokslag 2;es in den ochtend b~gon het werk. De stoker 2;ette de
stoomkraan open; en met een 2;ucht ging de ma{;hine aan 't ronddraaien. De tandraderen knarsten, de drijfriemen gleden rekkend, als
groote, grauwe schemervogels, over de glimmende wielen heen en
weer, de ronde koper ballen van den regulator zetten zich tollend uit
als een gestrekte danseres-japonnetje; en het formidabel vliegwiel
wentelde en boogde, de helft van de machinekamer in beslag nemend,
als een gevangen, maar geweldig beest, dat aanhoudend zijn uiterste
krachten inspant om 2;ich los te worstelen. In de "stamperij" begonnen dadelij k de kolossale plettermolens het fijne lijn- of- koo12;aad te
breken, de 2;es fornuizen warmden het, de mannen trokken het in
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wollen zakken, die ze met hun handen platstreken en in leeren hulsels
legden, en weldra bonsden in kadans de zware heibalken op de spitse
houten wiggen, terwijl onder de felle drukking, de warme olie uit de
zakken stroelde en in groote, platte bekken, onderaan de persen opgevangen werd. Het was een helsch lawaai in die bedompte, schemerige
ruimte; de telkens mechanisch-opgehaalde en weer losgelaten heien
dansten als dol op de geknelde wiggen, men kon elkaar niet meer verstaan, men moest luid-gillen wat men wilde zeggen, tot de werklui
eindelijk de zware balken vastzetten en de sleutelheien loslieten, die
met slechts drie of vier harde bonzen de wiggen verlosten, in een geratel als van algeméen catodysme. Dan werden, hard als geribde
planken, de stoomende koeken uit de hulsels gehaald, versch gevulde
zakken er weer ingeduwd en opnieuw begon het zwaar-dreunende
dansspel, waarbij de muren trilden en de balken kraakten.
De werklui zwoegden, met opgestroopte mouwen, een en al vetglimmend van olie. Een sterke, weeë lucht hing als in walmen onder
de lage zoldering en de vloer was glibberig, als met zeep bestreken.
Weldra was ook de molenaar aan 't werk; en in het log gebulk der heibalken mengde zich het nijdig-vlug getiktak van den graanmolen.
Soms werkten allebei de molens en dan werd het te zwaar voor de
machine, die vertraagde en de koperen ballen van haar regulator
hangen liet, als moede kinderhoofden. De stoker kon dan geen steenkool genoeg op zijn vuur schieten om voldoende stoom te krijgen; en
niet zelden kwam hij in het oorverdoovend lawaai van ,,'t stamp kot"
schreeuwen, dat de molenaar een van zijn molens uit moest schakelen.
Zoodra dit gebeurd was kreeg de machine weer volop kracht en adem
en de zwaar-hangende regulator-ballen zetten zich dadelijk uit en
tolden even rond als een gestrekt-danseres-japonnet;e, tot alles
weldra weer in zijn geregelde beweging kwam en de arbeid gelij kmatig verder doorging, als een loom en eentonig zwoegen zonder eind.
Tegen acht uur 's ochtends hadden zij een half uurtje rust om hun
tweede ontbijt te gebruiken. Als het mooi weer was deden zij dat
buiten op de binnenplaats van de fabriek, in een rijtje tegen den witgekalkten muur gehurkt. Zij genoten even van de goede, frissche
lucht onder het eten van hun roggebrood en hielden een opgewekt
praatje. Om haif negen bonsden alweer de heibalken en dat duurde
dan tot twaalf uur, met als eenige afwisseling het borreltje jenever, dat
Sefietje, de oude huismeid van meneer De Beule, hun om tien uur
bracht. Dat was een heerlijke verpoozingl Zij sloegen het ineens naar
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binnen en voelden tt warm zinken, tot diep in hun lichaam. Het leek
wel of het dieper viel en warmer dan tot in de maag. Zij werden er
gansch door verkwikt, en de meesten stopten daarop een pijpje of een
pruim tabak in hun mond en soms neurieden zij langzaam een liedje,
in tt bonzend dreunen van de heien. Jammer dat ze zoo geen tweede
borreltje kregen! Wat zou dat deugd hebben gedaan! Om twaalf uur
stond de machine stil en gmgen zij nuddageten. Somnugen woonden
vrij verre van de fabnek af en moesten zich reppen om tegen één uur
terug te zijn. Anderen, die dichter bij huisden, vonden nog tijd om
zich, na hun haastig noenmaal, ergens een kwartiertje ter rust uit te
strekken. Om één uur bonsden alweer de hetbalken. Om vier uur
aten zij weer een boterham; en dan bonsden opnieuw de heien tot
acht uur ts avonds, in eindelooze eentonigheid, met nog eens een
vleugje opluchting tegen zes uur, wanneer Sefietje met hun avondborrel kwam.
De laatste uren waren dikwijls dof-zwaarmoedig. De avond daalde,
grauwe schimmen slopen onder de lage, bruine balken, en door het
bulderend dansen van de heien en het wentelen van het vliegwiel in de
machinekamer heen zagen zij, met een soort doffen weemoed in hun
moede oogen, het rijke glanzen van den rooden westenhemel achter
de schoone, donkerende kruinen van den lusttuin. Weldra kwam een
der werkvrouwen de lichten aansteken, gewone petroleum lampen,
die smeulden en walmden en wier gele vlam in tt dansen der helbalken
mededanste. En dan kreeg alles iets leegs en ijls, alsof het in 't onwezenlij ke van een nachtmerrie gebeurde. De groote, zware plettersteenen tolden met vettige glanzen rond in een wonderlijk elkaar-nahollen
zonder ooit elkander in te halen; de heien gingen op en neer in een
soort spokendans; en de fornuizen, die in matten na-gloed langzaam
uitdoofden, leken op stervende bivak-vuren van een verlaten kamp.
De arbeiders klopten het stof van hun kleeren en trokken hun opgestroopte mouwen neer. Zij veegden langzaam mçt borstels de plek
rondom de persen schoon en eindelijk klonk uit de machinekamer
het belletje, dat heuoo langverwachte einde der dagtaak aankondigde.
Langzamerhand vertraagde de rilàchine haar wentelingen. De heibalken werden de een na de ander opgehaald en met de sterke touwen
vastgezet, 't gegons der raderen klonk zachter en verstomde, de vlugge
drijfriemen, die den ganschen dag, als groote, stille schemervogels.l
over de staal-gladde wielen heen en weer hadden gevlogen, bleven in
een laatste, rekkende spanning, roerloos-strak harlgen. De koperbal-
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len van den regulator lieten weer hun zware kopjes hangen; het nijdig
vliegwiel gaf zijn poging tot entsnappen op; de stoomkraan had een
laatsten steunzucht en meteen was alles stil. Haastig werden de
lampen uitgedoofd en holderdebolder op hun klompen, met hun
linnen broodzakje en hun blikken drinkkruik samengesnoerd in de
hand, trokken de arbeiders in de duisternis huiswaarts.
De stoker, die het laatst moest blijven, dekte met groote schopvollen natte steenkool en asch het vuur onder de ketels af en ging de
deuren sluiten.
De dag was afgeloopen.

Il.
Er werkten geregeld negen mannen in de olieslagerij en graanmaalderij. Bruun, de stoker, was zoowat hun chef. Het was een bleeke
man van middelbaren leeftijd, met fijne trekken en een vollen, mooien
zwarten baard. Hij had een vrij helder begrip van mechaniek en was
intelligent en slim. Maar zijn humeur was lastig en dat gaf wel eens
gehaspel met de andere werklui. Hij vertrouwde geen mensch en
stond veel achter deuren en door sleutelgaatjes te spionneeren. Daarbij was hij jaloersch en afgunstig van aard en zeer verliefd van complexie, zoodat hij, hoewel gehuwd, als gevaarlijk werd beschouwd
door meer dan een der werkvrouwen, vooral door Zulma, bijgenaamd
"de Witte'" die hij, waar hij maar kon, met zijn onbehouden liefdesbetuigingen achtervolgde.
Berzeel, de oudste der "stampers" volgde hem in gewichtigheid en
beteekenis op. Berzeel had eigenlijk geen andere beteekenis dan dat
hij al van't allereerste begin in meneer De Beule's fabriek werkzaam
was geweest. Het was een kleine kerel van een vijftigtal jaren, met een
brutaal gezicht en een mank rechterpootje, dat hij bij eIken stap hoog
op moest tillen, alsof hij over een hindernis schreed. Dat manke
pootje was 't gevolg van een geweldige vechtpartij, vele jaren geleden.
Men had hem zoo, op een zondagnacht, half doodgetrapt en geslagen
langs den weg vinden liggen. Altijd, zoover men zich heugde, was
Berzeel een verwoed voorvechter geweest. Zacht als een lam en
vlijtig als een bij, zoolang hij nuchter was en geen geld op zak had,
werkte hij zonder haast een woord te spreken, de gansche week door;
maar zood ra hij, met den zaterdag avond, zijn weekloon ontvangen,
zijn werkplunje uitgeschud en.zijn zondagskleeren aangetrokken had
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werd hij plotseling een ander mensch en een soort duivel. In de week
verbleef hij met zijn broeder, als kostganger, bij een der huurders van
meneer De Beule, maar hij woonde eigenlijk in een naburig dorp,
anderhalf uur afgelegen, en daar ging hij eIken zaterdag tot maandag
heen.
Dien dag mocht hij de fabriek een paar uur vroeger dan de andere
arbeiders verlaten en hij begon met te voet te gaan, het pijpje in den
mond, den stok in de hand, door de schoone, wijde velden. Dat was
verrukkelijk van lichte vrijheid, na al die lange dagen van benauwing
in de sombere fabriek; maar de weg was lang en het verminkte been
werd gauw moe, zoodat hij nog niet zoo heel verre was gevorderd,
wanneer hij bij een herbergje stilhield, om er wat uit te rusten en te
pleisteren. Hij droeg zijn geld op zak, hij hoefde zich dus niet te geneeren; hij dronk een borreltje, dat 0 zoo heerlijk smaakte, en nog een
en nóg een, totdat hij heelemaal weer flink was en uitgerust om den
tocht verder door te zetten. Dat verdere ging meestal tot het volgend
landelijk herbergje. Daar woonden menschen die hij heel goed kende
en die 't hem zouden kwalijk nemen als hij langs ging zonder even
binnen te komen; en zoo, van 't eene kroegje in het ander, werd hij
langzaam aan geweldig dronken en het was heelemaal geen 2;eldzaamheid als hij ten slotte onderweg door een of andere boerekar moest opgenomen worden en dan voor zijn huis werd afgeladen, als een leven
loos pak bestelgoed, dat na veel sjouwen zijn bestemming heeft bereikt.
De nachtelijke rust, in zooverre hij die dan kon genieten, ,noch de
daarop volgende zondagsrust vermochten doorgaans niet de minste
vernuchtering in hem te weeg te brengen. Integendeel. Het geweldig
quantum ingenomen alcohol bleef in zijn verhitte lichaam doorgisten
en koken; en, ondankr de smeekingen van zijn zuster, met wie hij
leefde, zette hij al van in den vroegen ochtend weer uit, zoogezegd om
de eerste mis bij te wonen, maar in werkelij kheid om verder te gaan
drinken en slampampen. Dan kreeg hij soms ruzie, er werd gevochten,
hij kwam niet thuis op't etensuur, ook niet op't uur van slapen-gaan
en zijn zuster moest meestal eindigen met 'in den nacht de dorpsherbergen af te loopen tot zij hem ergens opdiepte en hem, na heel veel
moeite en smeekbeden, wist mee naar huis te tronen. Daar sliep hij
eindelijk zijn roes uit, in een beestachtigen snurkslaap van uren en
uren, zoodat hij dan ook 's maandags niet op tijd in de fabriek was en
wel eens eerst 's namiddags en zelfs dinsdags aankwam, den kop ge..
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zwollen, de oogen uitgepuild, op meters afstands stinkend naar drank,
onkennelijk, alsof tt een ander wezen was. Meneer De Beule en zijn
zoon keken dan verwoed, zonder echter al te veel te durven brommen;
en Berzeel, van zijn kant, toonde berouwen schaamde zich diep, een
of ander kaal excuus verzinnend; en verder werkte hij dan ook de
gansche week als een paard, tot het nog eens zaterdag namiddag werd
en de onvermijdelijke nieuwe uitspatting, al vóór ze losbrak, in zijn
oogen zat te glimmen.
Naast Berzeel stond zijn jongere broeder Pierken aan den heibalk.
Pierken leek niet in tt minst op Berzeel. Nooit zou iemand gedacht
hebben dat het twee broeders waren. Pier ken was klein, rond en dik,
met poppig-frissche wangen, die blonken als rijpe, roze appeltjes. Hij
proefde nooit sterken drank, behalve het ochtend-en-het-avondborreltje, dat de oude meid van meneer De Beuie, uit aloude traditie,
in de fabriek ronddeelde; hij spaarde zijn geld en 's zondags, in plaats
van als Berzeel in de herbergen te zitten, las hij rustig thuis zijn centen krant je. Daar diepte hij allerlei kennis en wijsheid uit op; en,
tonder dat hij 't zelf in het begin vermoedde, ontwikkelde zich in hem
een vaag begrip der groote, sociale vraagstukken, in de verhouding
van den Arbeid tot het Kapitaal. Het troebleerde hem, gaf hem soms
iets rusteloos en ontevredens; hij bracht zijn krantje mee naar de fabriek en las er soms, in den schafttijd, aan de andere arbeiders einden
uit voor, vragend wat zij ervan dachten. Er leefde in hem een duister
besef van geleden onrecht, van dupe-zijn, van niet de volle wa3rde
krijgen voor wat hij, en ook de anderen, aan arbeid leverden. Waarom
moesten de toestanden zoo zijn en blijven! Waarom mochten meneer
De Beule en zijn zoon, die slechts werkten als zij werken wilden, in
weelde leven, terwijl zij, de arbeiders, van den ochtend tot den avond
moesten ploeteren, zonder eenige hoop ooit iets meer dan het poover
dagelijks broodje te verdienen! Pierken liep daar in zijn schaarsche
rusturen over te peinzen en te tobben en het maakte hem mistroostig
en chagrijnig. Dat uitte zich wel niet in onwil op het werken nog
minder in bedekt of openlijk verzet; maar Pier ken was niet tevreden,
nooit tevreden over zijn lot en hij volbracht zijn arbeid slechts uit
dwang, zonder de minste belangstelling of liefde. Voor niets ter
wereld zou hij ook maar eén enkele minuut langer aan zijn bank
hebben gestaan dan volstrekt hoefde; en als hij zijn weekloon ontving
zei hij ook nauwelijks dank, stil-brommig in nchzelf oordeelend dat
het eerder zijn meesters waren die hem moesten dankzeggen, om het
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vele dat hij had gegeven voor het weinige dat hij van hen in ruil ontving. Meneer De Beule en meneer Triphon, zijn zoon, hielden niets
van Pier ke!1 en meer dan eens was er sprake van geweest hem te ontslaan. Zij lieten het echt~r nog uit ontzag voor Berzeel, die een uitstekend werkman was als hij niet dronken liep; maar meneer De Beule
had hem beslist verboden voortaan zijn centen krantje naar de fabriek
mee te brengen en er in schafttijd aan de andere arbeiders uit voor te
lezen.
Naast Pier ken stond Leo. Leo was een vent van middelbaren leeftijd, kort en gedrongen, en sterk als een stier, die soms halve dagen
nurksch en zwijgend aan zijn werk kon staan, en dan opeens uitbundig uitflapte, en gilde, en lachte, dat de gansche fabriek ervan dreunde. Wanneer hij in een van zijn stugge, zwijgzame buien verkeerde,
was het maar beter hem met rust te laten, want anders kreeg men al
heel licht ruzie met hem; en wanneer hij in een van zijn luidruchtige
buien verkeerde, was het ook maar geraden hem liefst uit den weg te
gaan, want dan kon hij soms z66 geweldig worden, dat hij je uit louter
opgewondenheid omver liep, wat ook al aanleiding tot ruzie geven
mocht. Eigenlijk was hij de sterkste, en beste, en vlugste en ook
knapste wer kman van heel de fabriek. En omdat hij dat zelf heel goed
wist, kon hij het maar moeilijk uitstaan dat Pier ken b. v. dien hij als
een luiaard beschouwde, zich voor de buitenwereld zoowat als de intellectueele chef van de fabriek aanstelde en te pas en ten onpas geurde met de goedkoope wijsheid, die hij uit zijn centen krantje opdiepte.
Leo was de man, die altijd werd ter hulp geroepen wanneer er iets te
doen was, dat buitengewone spier kracht en vlugheid' vereischte. Die
hulp werd hem dan ook als een gunst gevraagd en nooit te vergeefsch,
wijl hij trotsch was op zijn kracht en knapheid. Maar verkeerde hij
dan toevallig in een van zijn stille, nurksche buien, dan ging hij naar
de zware taak toe met een strak en stug gezicht zonder een enkel woord
te uiten; en verkeerde hij toevallig in een luimige en opgewonden bui,
dan liet hij meestal een echt dierengebrul als antwoord hooren: een "ja'
dat galmde als een langgerekt en dreunend "Oajoaek"-geloei, iets, dat
men door het dansen en bonzen der heibalken heen, somtijds tot op
de straat kon hooren en dat meer dan eens meneer De Beule of zijn
zoon met den angst op het gezicht van uit hun kantoor aan huis naar
de fabriek deed hollen, alsof er daar een ongeluk gebeurd was. Meneer De Beule werd woedend wanneer hij zulke wilde brul partij en
hoorde, maar het was doorgaans afgeloopen als hij er bij kwam, zoodat
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hij nooit precies kon weten wat er eigenlijk gebeurd was en slechts in
't algemeen kon brommen over menschen die zich als wilde beesten
gedroegen en zouden verdienen in een kooi te worden opgesloten.
Meneer De Beule en zijn zoon, - vooral zijn zoon, - hielden niets
van Leo, dien zij als een onbeschoften woesteling aanschouwden;
maar zij zouden 't wel gelaten hebben hem ooit weg te sturen: hij
werkte en zwoegde voor twee!
Naast Leo stond Poeteken. En 't was maar goed ook dat het zwakke
Poeteken naast den sterken Leo stond, want de hulp van den sterke
kwam den zwakke wel eens goed van pas.
Poeteken was heel klein, heel zwart, heel mager. Het leek wel heelemaal een miniatuurventje en hij moest telkens even op zijn teenen
wippen om den zwaren heibalk in zijn hengsel op te vangen. Maar hij
was toch sterker dan men wel op't eerste zicht van hem vermoed zou
hebben. Hij was goed geproportionneerd; alles klein, maar alles stevig
en eigenlijk verdroeg hij den zwaren arbeid bijna zoo goed als de veel
grooteren en sterkeren. Het was een stil kereltje, zeer in zichzelf gekeerd, die soms uren lang geen klank uitte. Maar af en toe kon hij om
de grappen van Leo of de anderen glimlachen; en dan bezielde zich
zijn klein gezicht met een sterk-levendige uitdrukking en zijn zwarte,
meestal dof-kijkende oogen kregen een lichtenden glans, als van diephartstochtelij k, inwendig leven. Dat diep-hartstochtelij k-inwendige
was dan ook werkelijk wel in Poetekens' klein lichaampje aanwezig.
Poeteken, het donkere, dwergachtig Poeteken vrijdde met een der
werkmeisjes van de fabriek en wel met Zulma, die in de wandeling
"de witte" werd geheeten, omdat ze heelemaal wit was: wit van haar
en wimpers, wit van alles, een albinos-type. De andere arbeiders
hadden de dolste pret in die vrijage. Zij maakten er voortdurend grapjes en zinspelingen over, en zeiden dat de kmderen, die uit zulk een
huwelijk konden voortsprwten, wit-en-zwart-gevlekte zouden zijn,
als hondjes. Alleen Bruun, de machinist en stoker, die zelf dol op
Zulma was, deed in die aardigheid nooit mede. Hij kon haar vrijage
met Poeteken niet uitstaan. Hij was er geweldig jaloersch op en bespiedde hen voortdurend. Men zag hem telkens weer door sleutelgaten en door reetjes loeren; en bij elke gelegenheid begon hij daar
weer over met de anderen, steeds herhalend dat het iets ongehoords
was hoe zulk een "scheun vreiwemeinsch tt als Zulma op een zoo afzichtelijken dwerg als Poeteken kon verlieven.
Naast Poeteken stond Free. Free was een goedzakkige reus met
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vierkante schouders en breed~..elvende borstkas. Hij zag er sterk uit
als geen ander en eigenlijk was hij vrij zwak van gezondheid, wijl hij
veel leed aan asthma. Hij kon daar wel eens aan de bank naar zijn
adem staan hijgen, als een visch die op het droge ligt. Dat duurde
soms dagen achtereen en dan kon hij heel triestig worden. Maar
zood ra de crisis voorbij was werd hij weer opgefleurd en vroolijk; en
dan was hij wel eens de geestigste man van de gansche fabriek. Vooral
tegenover de vrouwen deed hij dol. Niet dat hij haar in 't minst het
hof maakte, maar hij zei zoo van die cynisch-rake dingen, die de
andere werklui onweerstaanbaar deden bulderen. De vrouwen haatten en schuwden hem. Zij noemden hem nooit anders dan de "greute
sloeber" en schreeuwden hem niet zelden die beleediging in het ge...
zicht. Dan lachte Free kalm cynisch in zijn ruigen baard; en met één
enkel woord deed hij haar een vuur kleur krijgen, en voor hem wegvluchten, als voor een antichrist of duivel. En telkens als Sefietje met
den ochtend-en-den-middagborrel rondging, was 't een heele scene:
Free, die dol was op jenever, kon toch niet nalaten de oude meid te
plagen, wat dan voor gevolg had, dat zij in haar woede eIken keer probeerde hem ietc; minder dan de anderen in te schenken.
Free hield zich toen alsof hij het niet merkte, maar liet zijn borrel
onaangeroerd staan.
- Ala, sloeber, drijnkt uit! bromde de nurksche meid.
- Es hij al vul! riep Free, verwondering veinzend. Hij bukte zich,
keek met de grootste aandacht naar het glaasje; en toen kwam de
gewone grap:
- Sefietje, jong, ge'n moet gij ou nie sjeneeren. T'n kan mij nie
schelen of er van onder niets in 'n es, moar doe gij hem van boven
scheune vul, jong, doarmee he 'k ik genoeg!
De andere werklui proestten; en wat Sefietje ook al pruttelde en
knorde, het glas vullen moest ze, tot boven aan den rand, vooraleer
Free het aan zijn lippen wilde zetten.
- Smoakt het, Free? lachten de mannen.
- Lijk suikere! antwoordde Free, smakkend met de tong het leege
glaasje aan de meid teruggevend.
Naast Free stond Fikandoes-Fikandoes. Hoe en waarom hij 2:00
voor 't eerst genoemd werd, wist geen mensch, want eigenlijk was
zijn naam Feelken; maar nooit heette iemand hem anders dan Fikandoes-Fikandoes: een bijnaam dien hij overigens graag zelf herhaalde
en toepaste, niet alleen op zichzelf, maar op allerlei dingen en toestan-
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den, die met hemzelf weinig of niets te maken hadden. Stond Poeteken even in een hoek met "de witte" te smoezelen of te praten, 't was
"Fikandoes-Fikandoes." Verscheen Sefietje tegerrtien uur en om zes
uur met den borrel, 't was "Fikandoes-Fikandoes." Brak er een riem
of een bout: "Fikandoes-Fikandoes!" Alles was "Fikandoes" en Fikandoes-zelf had dc.ar de dolste pret om; hij lachte dat hij schokte,
vooral wanneer er iemand bij was die de grap niet kende en om uitleggingen vroeg. Hij was soms wat raar in zijn hoofd, half-onnoozel. Dan
kon hij aan één stuk door luidkeels staan zingen, uren en uren na
elkaar, in 't dreunend dansen en in 't bonzen van de heien. Andermalen was hij stroef en zwijgend, zei urenlang geen woord, evenals
Leo. Dan scheen hij zwaar over droevige dingen te tobben en het gebeurde dat hij stond te schreien, zonder dat er iets gebeurd was,
noch iemand begreep waarom. Vroeg men er naar, drong men aan,
dan klaagde hij meestal over zware hoofdpijn. Somtijds slokte hij
gulzig met één teug zijn borrel in en zei, evenals Free, dat het hem
smaakte "lijk suikere"; andere keel'en weigerde hij hardnekkig te
drinken en gaf met een stug gezicht zijn borrel weg aan Free, die hem
voor die weldaad zegende en lachend zei, dat hij recht naar den hemel
zou gaan. Niemand begreep eigenlijk prcies wat er in Fikandoes-Fikandoes omging: hij had den naam uitmiddelpuntig en halfgaar te zijn.
Naar vrouwen zag hij, ofwel niet om, of vloog er wild op af, alsof hij
haar zou overweldigen. Maar niets dan gekheid was het. Hij kreeg
dan een klap in t' gezicht en liep lachend weg, zeggend dat het "Fikandoes-Fikandoes" was.
En eindelijk, als laatste in de lange, drukke rij, stond Ollewaart, het
bocheltje. Hij had heel korte beentjes en droeg een te wijde en te lange
broek, die altijd afzakte en flodderde. Zijn bochel zat hem als een
puntig pakje op den rug en in zijn gezicht had hij als 't ware een tweeden, kleineren bochel: de dikke tabakspruim die altijd, àltijd, in zijn
mond tegen de eene of de andere wang gedrongen zat.
In tegenstelling met de meeste gebochelden was Ollewaart geenszins kwaadaardig, maar de goedheid-zelve. Wat je ook met hem deed,
je kon hem nooit boos krijgen. Het kloppen op zijn bochel was een
gewone, dagelijksche grap; en een andere grap was het op zijn wang
te duwen, waarachter de dikke tabakspruim zat, zoodat het vieze,
bruine sap uit zijn gesloten lippen perste. Alles wat Ollewaart daarop
deed, was eventjes glimlachen. Hij was slechts met één ondeugd behept: hij dronk te veel. "Hij zoe hem noar den dzjenuiver verhangen;
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hij es nog irger as Free en Berzeel!" zeiden de andere arbeiders. En
zoo was het ook. Ollewaart was in staat tot de meest-vernederende

laagheden om aan drank te geraken. Niet alleen verkocht hij geregeld
aan een van de anderen zijn vierboterham voor een borrel (dat noemde hij dan "ne gloazenen boterham eten") maar hij ging desnoods ook
vieze weddenschappen aan om een extra-glaasje te bekomen. Meneer
Triphon, namelijk, had een klein, %Wart hondje, dat aldoor dik in de
vlooien zat. Het volgde zijn meester in de fabriek en bleef er wel eens
bij de werklui rondloopen. Deze haalden het aan, stoeiden er mede,
krabden het onder den hals en over den rug. Zij vingen zijn vlooien
en zeiden tot Ollewaart:
- Ollewaert, ge meug mijnen dreupel uitdrijnken, as ik er drei
vleuien van Kaboel (zoo heette 't hondje) mag in doen.'
- Gee moar hier! antwoordde Ollewaert zonder aarzelen.
De vlooien werden gevangen, in 't glaasje gegooid, en zonder dat
een spier van zijn gezicht vertrok nam Ollewaert de viezigheid in.
De werklui gierden!
Dat akelig veel drinken was anders slecht genoeg voor hem. Ollewaert leed aan periodische aanvallen van epilepsie. Plotseling, zonder
dat iets zulks kon doen.vermoeden, stortte hij soms, in hevige stuipen,
vóór zijn bank neer. Zijn oogen draaiden griezelig, zijn grijnzende, op
elkaar geklemde tanden schuimden viesbruin, van de tabakspruim,
die in zijn mond gekneld zat. Men gooide hem water in 't gezicht, men
ontknelde met geweld zijn tanden en zijn handen en meestal was het
na een korte poos weer over en stond Ollewaert opnieuw aan zijn
bank, wat bleek en bevend, met nog half verdraaide oogen, maar
verder of er niets gebeurd was. Hij propte een versche tabakspl'uim
in zijn mond, schudde zich, als een hond die uit het water komt, keek
even rechts en links, of hij zich wel wat schaamde en ging zoo spoedig
mogelij k weer aan zijn werk. Verder op den dag was hij dan doorgaans een beetje stil en mat.
Zoo stond daar dus de lange en dreunende rij heibanken, met de
zeer diverse elementen die het werk bedienden. Het was als een stuk
leven op zichzelf in de fabriek, een soort van kleine republiek met
eigen wetten en gewoonten, waarin, ondanks de persoonlijke sympathieën en antipathieën, een onderlinge solidariteit heerschte,
die zich wel eens tot iets hostiels tegenover de andere arbeiders kon
uiten. De "stampers" hadden het b. v. maar half goed gemunt op
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Pee den molenaar, die aan het ander eind van 't gebouw, gansch witbestoven als een kever, bij zijn tikkende maalsteenen stond. Zij waren
wat jaloersch van hem, konden het nooit goed uitstaan dat hij er
anders uitzag dan zij-zelven, dat hij wit van stuifmeel was, terwijl zij
vies en vet van olie stonden. Ook aan de twee paardenknechts, die
daar af en toe in en uit liepen en zakken kwamen aanbrengen of op
hun wagens laden, hadden zij heimelijk het land; maar 't meest van al
koesterden zij een 'hekel tegen Bruun de machinist en tegen Siesken en
Miel, de twee plettermolenknechts, die zij de "steenbokken" noemden.
Bruun beschouwden zij kortaf als een luiaard. Die man voerde,
volgens hun meening, absoluut niets uit, was daar hee1emaal overbodig. De machine werkte immers uit zichzelve; hij had maar nu en
dan wat kolen op zijn vuur te schieten; en verder kon hij spieden, lanterfanten, de "witte" achterna zitten. Het werd hem wel eens ronduit gezegd dat hij een luiaard was en dat veroorzaakte dan heftige
scenes. Bruun, bleek van woede, trachtte hen aan het besef te brengen welke zware verantwoordelijkheid hij droeg en welk een groote
en zeldzame kunst het was een stoommachine behoorlijk te leiden.
Maar zij lachten hem vierkant uit, daagden hem uit eens in hun
plaats aan de bank te komen staan en daar een behoorlijken lijnkoek
of raapkoek af te werken. Pee verliet dan zijn tikkende molens om
zich nijdig in 't gekijf te komen mengen; en ook de beide "steenbokken" lieten zich niet onbetuigd en noodigden uitdagend de verwaande "stampers" uit om eens in hun plaats den zwaren arbeid aan
de plettersteenen waar te nemen. Siesk~n, de oudste van de twee, was
dan de venijnigste. Hij had een popperig gezicht met vollen, blonden
baard en lichte blauwe oogen, die eigenaardig blonken, alsof ze van
porselein waren. Hij was heel stout en zeer beleedigend in zijn verweer, zoodat hij spoedig hoogloopende ruzie kreeg; een ruzie, die
wel eens eindigde in wederzijdsche klappen, waarbij Siesken, die
doorgaans de kleinste en de zwakste was, nog al eens het onderspit
moest delven.
Met Miel, den tweeden "steenbok" ging men anders te keer. Miel
was de zoon van Bruun en daardoor alleen reeds antipathiek aan meest
al de anderen; maar daarenboven was hij een stotteraar en oliedom,
zoodat men hem aanhoudend voor den gek hield. Het was iets ongeloofelijks, die verregaande domheid van Miel! Hij had een heel klein
voorhoofd met heel dik haar, dat hem bijna tot in de wenkbrauwen
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groeide; en daaronder stonden twee onnoozele, kleine oogjes, te dicht
bij elkaar, zoodat men den indruk kreeg alsof hij aldoor scheel keek.
Men kon hem de meest ongehoorde dingen doen gelooven en zelf wist
hij zoo goed als niets te zeggen, daar de cerebrale wer king bij hem tot
een allergeringste minimum gereduceerd was. Een van de plagerijen
waar men telkens weer mee aankwam, had betrekking op het tijdstip
toen hij in het leger diende als soldaat .Nooit had Miel precies weten
te zeggen bij welk korps hij ingedeeld was, noch in welke stad hij in
garnizoen gelegen had.
- Bij wa veur 'n volk woart-e iij nou toch, Miel? begon telkens
weer de grap.
- Ha .... bij .••• bij .... bij .... 't voetvolk, stotterde Miel argeloos en
goedig.
- En woar was dat da ge lag, Miel?
- Ha .... ha .... verre van hier, zille!
- En wa veur 'n toale klapten ze doar, Miel?
- Ha .... ha .... dat 'n verstond ik nie, ziIle!
Een stilte. De mannen stonden te spotlachen. Toen kwam de een of
ander, meestal Free of Leo, op Miel af en riep hem eensklaps, hard en
vlak in het gezicht:
- Gij kàlf euk!. ...
- Ha.... ha .... woarom vroagt ge 't mij euk? stotterde Miel, die, na
de tot in den treure herhaalde grap, nog maar steeds niet begreep, dat
hij voor den gek gehouden werd.

lil.
Aan 't ander eind der fabriek, vrij verre van de mannen afgezonderd, 2';aten, in een afzonderlijk gedeelte, de vrouwen. Zes waren er;
en zij deden er niets anders als van den ochtend tot den avond zakken
naaien en verstellen.
Natse was de oudste. Zij moest wel heel, héél oud 2';Ïjn, maar niemand wist precies h6é oud, en 2;ij zelve wist het ook niet goed. Er was
namelijk een vergissing op het geboorte-register van den Burgerlijken
Stand met haar naam gebeurd, tijdens den "Fransehen Tijd." Zij had
een jonger of ouder zusje gehad (Natse wist dat zoo precies niet meer)
dat denzelfden voornaam droeg als zij en jong gestorven was. Daardoor was verwarring ontstaan. Het had nooit duidelijk kunnen
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worden uitgemaakt of Natse als dood, dan wel als levend opgeschreven stond.
Hoe dan ook, het levend Natse moest in haar jeugd heel mooi zijn
geweest. Thans nog, op zoo ver-gevorderden leeftijd, had zij bijzonder fijne trekken, die te nauwernood, door de diepe rimpels van de
jaren, werden geschonden en ontsierd. Het neusje was nog buitengewoon sierlijk van vorm en lijn en de wenkbrauwen boogden nog heel
zuiver, terwijl de tanden absoluut gaaf gebleven waren. Natse herhaalde met welbehagen, dat zij nooit geweten had wat tandpijn was.
Maar het lichaam was verschrompeld en erg scheef gegroeid. Dat
hadden de jaren en de zware arbeid wèl gedaan. Zoolang Natse gezeten was kon men daar al niet veel van merken; maar zoodra ze opstond en begon te loopen, leek het op een schip, dat schuins laveerde
en zeilde. De andere vrouwtjes, vooral de jongere, lachten daar wel
eens mee en dan kon Natse erg boos worden. "Os ge gulder zeu eiwd
zilt zijn as ikke, zilt-e gulder euk wel scheef leupen/' pruttelde zij.
Maar zoodra zij over haar leeftijd sprak, werden de anderen eerst recht
ondeugend. Allen hadden er pret om, dat Natse heelemaal niet wist
hoe oud ze was; en de plagerij begon:
- Moar, Natse, hoe eiwd zij-je gij nou toch percies? vroegen %ij
lachend.
En Natse, nijdig:
- Zeu eiwd of da ons Hiere mij geschoapen het!
Daarmee was het uit. Natse pruilde en wilde daar niet verder op
ingaan. Drongen de anderen aan, dan begon ze te schreien. Ze
schreide veel, voor de geringste oorzaak, en dikwijls zonder oorzaak.
Ze schreide omdat het leven zoo zwaar en zoo lastig was; ze schreide
omdat ze zoo arm was; ze schreide omdat ze zoo oud was, en ook
omdat ze niet precies wist hoe oud ze was. Zij leefde alleen met haar
ziekelijken broer in een heel klein huisje van meneerDe Beule; en,behalve haar werk in de fabriek, moest ze ook nog voor hem zorgen. Dat
was heel lastig. Maar ze deed het toch, zoo goed en zoo kwaad als het
ging, om hem niet aan vreemden te moeten overlaten, of naar 't Armenhuis te moeten sturen, wat de schrik en gruwel van hun beider
gansche leven was.
Na Natse, kwam Mietje Compostello. Het zuidelijke van haar
Spaansche naam stond op haar aangezicht en op haar gansche type te
lezen. Zij was geel van vel en pikzwart van haar, met d,kke wenkbrauwen en groote, donkere oogen. Oudere menschen, die haar
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moeder gekend hadden, beweerden dat deze heelemaal bruin-zwart was
als een Moorin. Mietje had een zware kelderstem en sprak heel trage,
alsof 't elk woord de grootste moeite kostte om er uit te komen. Die
woorden klonken dan ook zelden opgewekt en monter. Mietje was
een pessimistische natuur en voorspelde dikwijls rampen op de
wereld. Zij was zeer godvruchtig, op 't fanatieke af en sprak gaarne
over 't Manneken van Hierboven, dat de zondaars en de zondaressen
wel zou straffen. Mietje zou diep verbaasd en verontwaardigd zijn geweest als iemand haar gezegd had dat het profaan was zoo familiair
over God te spreken. In haar gedachte vulgariseerde zij aldus enkel
het beeld van God om het den zondaars aanschouwelij ker te doen
zien en voelen. Mietje was zestig jaar oud en had nooit gedacht aan
trouwen. En ook zij, evenals Natse, woonde samen met haar broeder,
die bij de boeren ging werken, en ook hun schrikbeeld voor de toekomst was het Armenhuis, zooals het was voor Natse en haar broeder.
Na Mietje kwam Lotje. Lotje was rond en dik als een tonnetje en
mollig als een kussentje. Wie haar voor het eerst zag kon niet anders
denken dan dat ze zich aanhoudend te goed deed aan eten en drinken;
maar Lotje bezat daar geenszins de middelen voor, helaas! en haar
dikheid was een soort van ziekte; alles bij haar zette zich om in vet, in
~ak, ongezond vet.
Zij had een vriendelijk gezicht met aardige oogen en lachenden
mond. Die mond, echter, was leelijk ontsierd door gebroken tanden;
en dat was het gevolg van slagen die zij in 't gezicht kreeg van haar
vader, toen zij zich, op achttienjarigen leeftijd, door een verleider had
laten bedriegen. Een kind werd geboren, - een meisje, - en van dat
oogenblik af was Lotje om zoo te zeggen aan het normale leven onttrokken geweest: op haar bleef aldoor drukken die eerste en eenige
misstap harer jeugd; in haar bleef aldoor een gevoel van diepe schaamte huiveren, die haar in alles nederig en bescheiden maakte, zoodat ze
zich tevreden hield met een aller-geringste minimum van bevrediging
in alles: iets, dat ze nog maar niet steeds wist te bekomen.
Zij leefde met haar oude moeder en haar dochtertje, en zij hadden 't
heel, héél ~aar om met hun drieën aan den kost te komen.
Naast Lotje zat Zulma, bijgenaamd "de witte:'
Zij had een goed figuur, maar verder was ze zoo droevig leelijk en
misdeeld. Kleine, ziekelijke, roode piepoogjes, wit haar, witte wenkbrauwen, witte wimpers en een witachtig-vaal teint. Zij was stil van
aard en ingetogen en in haar ziel schenen diepten van melancholie en
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triestigheid te liggen. Zij praatte weinig en lachte zelden, en steeds
met ingehoudenheid, alsof ze vreesde zich te veel te uiten of te zeer de
aandacht op haar welbewuste leelijkheid te vestigen. Er was een groote
schuchterheid in haar. Zij voelde een innigen, diepen angst voor
mannen; en 't had een ieder ten hoogste verbaasd, toen het uitkwam
dat ze met Poeteken verkeerde. Misschien voelde ze zich veiliger bij
Poeteken, omdat hij zoo klein en zoo zwak was. Misschien ook was de
aantrekkingskracht van het kontrast: hij zoo zwart en zij zoo wit, onweerstaanbaar geweest. Zij wist wel hoe daarmee in de fabriek gespot
werd, en 't maakte haar soms zoo droevig en aldoor zoo schuchter. Zij
vermeed zooveel zij kon eIken omgang met de andere mannen; en
voor Bruun den stoker, die haar gluiperig met zijn gemeene voorstellen achterna zat, voelde zij een angst en afschuw, die met geen woorden uit te drukken was. Haar werk bestond, benevens 't zakken
naaien en verstellen, in het schoonmaken en bijvullen der ouderwetsche petroleum-lampen die 's avonds de fabriek verlichtten en in het
opmaken van 't bed boven den paardenstal, waar om beurten een der
paardenknechts in sliep. Zij was dertig jaar oud en weeskind; en zij
woonde in bij twee oude kwezeltjes, die een klein winkeltje van snoepgoed en van mercerieën hielden, in een zijstraatje van 't dorp.
Naast "de witte" zat Siednie. - Siednie was de schoonheid der
fabriek. Zij was twintig jaar oud en had een frisch teint en heel mooi,
donker haar en levendige oogen. Het leek wel een wonder zoo mooi en
frisch als ze bleef, in de benauwde opgeslotenheid der fabriek.
Meneer De Beule had er wel wattegenopgezien om haar in 't werk te
nemen. ,,tt Es 'n iefferken" had hij tegen zijn vrouw gezegd, toen ft
meisje zich kwam aanbieden. Maar zij was aanbevolen door een vriendin van zijn vrouwen dat had, ofschoon nietzondermoeite,eindelijk
den doorslag gegeven.
Siednie, inderdaad, zat daar een beetje als een nufje naast al die
andere, afgesjouwde werkvrouwen. Zij zat daar als een mooie bloem
of luxe-plant, als iets dat er niet hoorde. De andere waren een beetje
jaloersch op haar: jaloersch op haar jeugd, haar frischheid, haar
schoonheid, het greintje opsmuk en coquetterie, waarmede zij zich
sierde. Zij zag er nooit grauwen vuil uit als de anderen; er was altijd
iets aan haar: een kleurtje, een strikje, hoe klein en onbeduidend ook,
iets dat leven gaf, dat lachte en fleurde. Zij hielden haar soms buiten
de kleine geheimpjes die ze onder elkander hadden; en de mannen der
fabriek, die een bepaalden hekel tegen haar koesterden, wellicht
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omdat ze zoo heelemaal geen succes bij haar hadden, noemden haar
doorgaans ietwat smalend en geringschattend: "medàm!H
Medàml .... Er was ook nog een andere reden waarom zij haar zoo
noemden en om diezelfde, andere reden, werd zij ook wel eens, en
dan met nijdige minachting, door de overige werkvrouwen medàm
geheeten.
Dat was ter wille van meneer Triphon. Meneer Triphon liep, evenals zijn vader, herhaaldelijk eIken dag rondom de fabriek om er het
werk gade te slaan, en telkens verscheen hij dan ook in ,,'t vreiwewolkskot," zooals de werkplaats van de vrouwen genoemd werd.
Dat hij over alles toezicht hield, begrepen en billijkten de arbeiders.
Maar waarom moest hij telkens zoo lang in 't ,. vreiwevol ks kot" ver·
toeven, en daar zitten babbelen en zijn pijp rooken en er zijn hondje
kunsten laten uitvoeren? Vroeger kwam hij er haast nooit en bleef er
nooit langer als om goen dag en goen avond te zeggen en te zien of
allen goed aan 't werk waren. Alleen sinds Siednie daar verschenen
was, bleef hij er zoo eindeloos pleisteren. En al de andere vrouwen
hadden het wel dadelijk gesnapt dat hij er alleen om Siednie zitten
bleef, en praatten erover, met groote oogen van nieuwsgierigheid en
fluisterende stemmen, zoodra Siednie den rug gekeerd had. En door
de vrouwen wisten ook de mannen wat er al over gedacht en gebabbeld werd; en zoo zat de heele fabriek er vol van, als van iets ontzaglij ks, zwanger van ontzettende gebeurtenissen.
Siednie zei niets, maar zag en merkte wel wat er om baar heen gekonkeld werd. Haar mooie lippen sloten zich op haar geheim en soms
overglansde een schoone glimlach van geluk haar liefelijk gezicht
Zij nam haast geen notitie van meneer Triphon als hij daar was; zij
hield zich heel bescheiden, deed of ze niet merkte, dat alles wat hij
zei of aanving voor haar alleen bestemd was. Alleen wanneer hij wegging keek zij even naar hem op en in haar zwijgenden blik lag alles:
alles wat zij zeggen wilde en niet zeggen durfde of kon. - Zij woonde
met nog een broer en twee jongere zusters, bij haar vader, die tuinman was, in een aardig, ouderwetsch huisje met stroodak en kleine
ruitjes, dat een beetje afgezonderd lag en waar altijd heel veel mooie
bloemen langs het lichtroze geveltje stonden.
En, naast Siednie, eindelijk, zat de jongste van het troepje: Victonne Ollewaert, de dochter van het bocheltje.
Victorine (altijd Fietriene genaamd) was achttien jaar oud en had
roode wangen en een rooden mond met vochtige lippen, die aanhou-
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dend lachte. Het was alsof voortdurende boufféés van warmte naar
haar hoofd opstegen en daarbij hadden dan ook haar oogen een vochtig-sensueel en glans, alsof zij maar aldoor, men wist niet welke genante tafereelen te aanschouwen kreeg. Voor 't minste wat gezegd
werd kon ze de geweldigste kleur krijgen. Het was eigenlijk voldoende dat iemand het woord tot haar richtte om haar tot in den hals te
doen blozen. En de mannen, die dat gauw genoeg ontdekten, hadden
er de dolste pret om.
- Ha, dag Fietrientsjen, goe weer, he? riepen zij.
- 't Es van eigen goe weer! antwoordde Fietrientje; en liep met een
vuur kleur weg.
De mannen lachten:
- Fietrientsjen?
- Hawèl, wa ès er? keerde zij zich gemaakt boos-doende om.
- Hoe loat es 't al, Fietrientsjen?
- Ha, kijkt op de kirke hoe loate dat 't es, gie loeder! antwoordde
Fietrientje, met een gelaat alsof ze in brand stond.
De mannen gierden. Maar 't gekste was wel dat, als ze werkelijk
iets tegen haar zeiden dat van aard was om een jong meisje te doen
kleuren, Fietrientje dit veel kalmer opnam.
- Es 't woar? zei ze dan, ondeugend lachend. En als de mannen
wat veel aandrongen diende zij hun vaak een antwoord toe, dat hee1emaal van geen bedeesdheid meer getuigde. Enkel wanneer ze 't over
Pierken hadden kreeg ze weer een warme, warme kleur. Het heette
in de fabriek dat ze een beetje verliefd was op Pier ken, die zich dat
trouwens nog al kalm liet aanleunen. Men zag ze soms samen wat smoezelen, maar Pier ken was altijd zoo ernstig en zwaartillend, dat men
niet goed begreep wat hij wel voor aantrekkelijks in dat zot en lichtzinnig Fietrientje vinden kon. Misschien ook al de attractie der kontrasten als met Poeteken en Zulma? Fietrientje woonde met haar
ouders in een der armoedigste huisjes van een donkere, vieze slop en
kwam eIken ochtend met haar vader naar de fabriek en keerde ook
eiken avond met hem huiswaarts.

IV.
Zoo zaten zij daar met hun zessen, onder de lage zoldering van een
ouderwetsch vertrek met zware balken, in de schemerige klaarte van
de kleingeruite vensterramen, die een begrensd uit%Ïcht op de binnen..
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plaats van de fabriek gaven. De muren waren grauwen de zakken die
zij naaiden of verstelden, hadden de grauwe, doodsche kleur van een
hoop lompen. Zij praatten veel onder het werken, over de kleine gebeurtenissen van het suffig dorpsleven; en somtijds ook zongen zij,
met langzame, zeurige neusstemmen, oude vlaamsche liedjes, di~
weemoedig klonken. 't Gebeurde ook dat zij gebeden opzegden:
"Onze Vader's en Wees Gegroet's," met klanklooze stemmen, egaal
en monotoon, als bij het bed van een stervende. Mietje's grafstem
galmde dan zwaarder dan de andere, of zij het werkelijk verhaal voordroeg van al de rampen die zij steeds voorspelde. Door de raampjes
zagen zij iets van de beweging op den koer van de fabriek: de paardenknechts, die met hun zwaargeladen wagens op-en-af reden; de boeren
met kruiwagens of karren, die meel of lijnkoek naar de fabriek kwamen halen. 's Zomers was het koel in hun "kot," waar de zon, als die
er was, slechts een paar uur per dag in schijnen kon; maar 's winters
bevroor men er; dan waren soms van heel den dag de witte ijsbloemen
niet van de ruiten; zij zagen niets meer van wat er buiten omging en
zij zaten allen met haar voeten op steenen vuurpotten gevuld met
houtskool, waarvan zij af en toe de asch uitschudden en den gloed
aanbliezen.
De komst van Sefietje, die tegen tien uur met den borrel verscheen,
was ook voor haar een oogenblik van heerlijke verademing en opluchting. Zij dronken allen, ook de jongere, den jenever met graagte;
en het kikkerde haar op, en zij hielden een praatje met Sefietje, die
dan wel den tijd had en meestal eventjes, met haar flesch en 't glaasje
in de hand, op een stoel bleef zitten pleisteren.
Zij spraken dan over de andere werklui, over de mannen uit het
"stampkot" over de slechtheid van het mansvolk in het algemeen en
over die der "stampers" in 't bizonder. Sefietje was tegen de mannen,
en tegen de liefde, en tegen de vereeniging der seksen onder welken
vorm ook, zelfs tegen het gewettigd en godsdienstig huwelijk: en,
door allerhande min of meer bedekte zinspelingen, ging zij heftig en
nijdig te keer tegen alles wat in de fabriek gebeurde. Zij voorspelde
den ondergang van al die gezinnen door het drankmisbruik en door
het slecht gedrag; zij vond het onbegrijpelijk dat ingewortelde
dronkaards als Free en Berzeel door meneer De Beule nog met weggezonden waren; zij spaarde te nauwernood Ollewaert in tegenwoordigheid van zijn dochter; zij wist evenmin iets goeds te zeggen over
Pier ken, die wel deed of hij niet veel om 't vrouwvolk gaf, maar in den
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grond toch wel een geniepige sluwerd was; zij waarschuwde met nadruk tegen het gedoe van Poeteken die, hoe klein en hoe zwak ook,
toch niet te klein en te zwak zoude zijn om een vrouw te bedriegen als
het er op aankwam; en zelfs ten opzichte van meneer Triphon maakte
zij te nauwernood bewimpelde allusies, bewerend dat er geen zegen
kon rusten op verhoudingen tusschen menschen van diep-verschillend maatschappelijke stand, en dat menig arm meiske, die al lachende en spelende zich in soortgelijk avontuurtje liet meeslepen, geëindigd was met vol bittere droefheid de tranen uit haar "eugskes" te
wriJven.
De oudere vrouwen: Natse, Mietje Compostello, zelfs Lotje, gaven
Seftetje volkomen gelijk. De jongere lachten wat maar voelden toch
wel eenige benauwing. Zij zagen Sefietje gaarne komen ter wille van
den "dreupeP', maar ze waren toch ook blij als ze weer opstapte, om
van al haar zwaartillende rampvoorstellingen en venijnige toespelingen verlost te zijn. Wat had Sèfietje daar nu ook in mee te praten?
Het leek wel of ze zelve nooit jong was geweest. Ze was lee1ijk, verlept, plat en mager; en de werklui der fabriek zeiden spottend dat ze
feitelij k twee ruggen had: een voor en een achter. Sommigen noemde
zelfs het voorstuk: twee erwtjes op een plank. En toch had Sefietje
vroeger wèl om de mannen gegeven en ze was zelfs een poosje verloofd geweest. Wie daar alles van af wist was Natse, want in Natse's
huis hadden de ontmoetingen plaats gehad. En soms, als Natse goed
geluimd was, liet zij daar, in min of meer bedekte woorden, iets van
los. Ol die ontmoetingen van Bruteijn met Sefietjel Natse sloeg er nog
haar armen van ten hemel en moest lachen en ook huilen wanneer ze
daar bij toeval van vertelde. Bruteijn woonde in een vrij verafgelegen
dorp en kon slechts nu en dan eens 's Zondags bij Sefietje komen. Hij
verscheen zoowat tegen drie uur en meestal zat Sefietje reeds op hem
te wachten. Zij groetten elkaar zonder de hand te drukken: "dag
Allewies, dag Sefie," en waarachtig, dat was zoo goed als alles wat ze
tegen elkander zeiden. Telkens bood Natse hen aan samen en alleen
in de "beste kamer" te gaan zitten; maar daar wilde Sefietje absoluut
in de verste verte niets van weten. Zij zat nurksch en stijf als een hark,
met gloeiende wangen, op een stoel naast hem; en zoodra hij ook
maar eventjes probeerde haar de hand te nemen, trok ze die nijdig
terug en bromde: "houd toch ou menieren:' De goede man, - want
't was een beste man, en ook knap van uiterlijk, beweerde Natse, had dat een tijdlang geduldig verdragen, tot hij er ei!!delij k, ziende
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dat het toch nooit met haar zou opschieten, genoeg van had gekregen
en wet meer weergekomen was.
Toen had Sefietje getreurd, onnoemelij k, ongeloofelij k diep en
zwaar getreurd. Zij had geprobeerd hem terug te doen komen; zij had
gesmeekt, gesnikt, doch alles vruchteloos: Bruteijn had er nu eenmaal
genoeg van en was niet meer te vangen. Van dien tijd, beweerde Natse,
dagteekende Sefietje's onverzoenlijken haat tegen de mannen en de
liefde.
De andere vrouwtjes, vooral de jongere, hadden de dolste pret om
die opwindende vp.rhalen. Zij wilden er steeds meer en meer van
hooren en prangden en smeekten Natse om er nog maar aldoor meer
van te vertellen; maar Natse werd al spoedig bang en achterdochtig,
zij vreesde dat het Sefietje ter oore zou komen en dat Sefietje zich
wellicht zou kunnen wreken door haar van de fabriek te doen wegsturen. En waar zou ze dan op haar ouden dag heen moeten? Naar ft
Armenhuis, de gruwel van haar gansche leven!
Zoo zaten zij, den ganschen dag, met verder, als afleiding, het noen·
maal thuis en dan weer den vierboterham en het borreltje van zes uur
in- de fabriek. Somtijds, wanneer een zonnestraaltje door de ruitjes
piepte, begonnen zij allen nog eens te zingen. Het waren als vogeltjes,
die even opgevroolijkt worden in hun trieste kooi. Werd het zonnestraaltje door de wolken overschaduwd, dan verstomden ook van lieverlede de gezangen en kwam de melancholische berusting van haar
kleurloos leven weer over haar. De jonge meisjes hadden even opgefleurd als mooie, frissche bloemen in de zon; onder de grijze schaduw
die bedroevend neerstreek, schenen zij, ondanks hun jeugd en schoon
heid, hopeloos te verwelken.
Een vroolij k half uurtje, 's zomers, wanneer het weer mee wilde,
was anders wel het oogenblik als zij hun vierboterham gebruikten.
Dan gingen zij meestal buiten op de binnenplaats zitten, in één lange
rij tegen den witten muur neergehurkt, naast de lange rij der mannen,
die dan ook in de open lucht kwamen eten. Het gaf wel telkens een
aarzeling en een strijd, omdat ze ft land hadden aan zooveel mannen
bij elkaar, maar zij deden het meestal toch, ter wille van het mooie
weer en de gezelligheid.
Zij zaten daar, met hun brood en hnn blikken kruikje met koude
koffie op hun knieën en over de houten omheining zagen zij de kruinen van de fruitboomen op het erf daarnaast, dat meteen een smidse
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was. De rijpe appels bloosden tusschen het tanend groen; de rijpe
peren blonken als goudsieraden. De mannen vertelden grappen, dikwijls schuine grappen, en op den boogen kerktoren, onder den blauwen hemel, zagen zij de vergulde wijzers van de uurplaat, die langzaam vooruit kropen, naar het half uur, als daar de tijd zou zijn dat
zij weer zouden moeten opstaan.
't Deed goed, zoo eventjes buiten te zitten. 't Was zoo verkwikkend
na al de lange uren in de sombere fabriek cUe reeds voorbij waren, na
al de lange uren in de sombere fabriek, welke nog moesten volgen.
Soms kwamen de smid van daarnaast en zijn knecht even opdagen.
Zij brachten een of ander stuk mee dat gerepareerd was en niet xelden
haalden zij, van onder hun zwart-leeren schootsvel, dat blonk met
vale glanzen van metaal, enkele van die mooie, roode appels of die
gouden peren, zooals er daar, over de omheining, in de hooge kruinen
hingen te schitteren. Dat was dan een vreugde! De meisjes hapten erin
met lichtende oogen en blinkende tanden; de vaders verstopten ze in
hun zakken, voor de kleinen thuis. De smid was een jolige vent en
heette Stien. Maar hij kon zoo verschrikkelij k met spek schieten en
overdrijven, dat men hem nooit anders dan Stien de leugenaar
noemde. Vooral wanneer hij een borreltje op had,-en dat gebeurde
nog al eens - was het ontzettend. Maar dan was hij ook zeer kitteloorig; en als hij hoonend uitgelachen werd om al zijn leugens kon hij
zich geweldig boos maken. Dan stond hij soms te dansen en te knarsentanden van woede, maar het had hee1emaal niets te beduiden, 't was
alles louter aanstellerij en zoodra hij vast was overtuigd dat niemand
het minste geloof hechtte aan wat hij ook vertelde, noch zich aan
zijn opgeschroefde gramschap stoorde, trok hij er haastig vandoor,
in gemaakte, opgewonden verbolgenheid driftig hoofdschuddend,
alsof er nu maar definitief aan de degelijkheid van 't menschdom
moest gewanhoopt worden. Stien, was behalve smid, ook voorzanger
in de kerken werkend lid van de plaatselij ke Koormaatschappij.
Op dit laatste was hij zeer trostch en zong gaarne iets voor, vooral
als hij gedronken had, Zijn lijfstuk was de ,,0 Pepita", Een gek ding
die 0 Pepita! Een koor zonder andere woorden dan het steeds, op
alle mogelijke tonen herhaalde: 0 Pepita! Stien zong daarin de
bariton-partij maar hij kon ook de alt- en bas-partijen zingen. Hij
kwam naar je toe, bleef roerloos voor je staan, keek je strak, met glasachtige oogen aan en zette in, heel diep en laag:
-
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Zijn stem verhief zich, hij kwam in de bariton-ladder, zijn mond
ging wijder open en hij zong:
- Peeeee .... peee ••• peee •••• peee •••• peeeee ••••••
Ineens sprong hij naar de alt, draaide met zijn oogen en gilde schril:
- Piiili ....pi ....pi ....pi ....piliii .•..
't Was moeilijk hem verder aan te hooren zonder in een proestlach
uit te barsten. De werklui der fabriek werden er als dol onder en omringden hem joelend. Zij hieven op hun beurt van 0000•..• pee ••• pee •••
pe •••• pita aan om hem nog erger op te winden; maar 't had wel eens
een gansch verkeerde uitwerking: Stien de Leugenare, gestoord in
ûjn eigen opepiterij, wtlde niets van die ongewenschte medewerking
weten: hij schudde korzelig zijn hoofd en keerde zich om; en wat de
anderen ook al aanwendden, aan het opepiteren was hij voorloopig
niet meer te krijgen. Hij wilde niet in zijn liefhebberij gestoord
worden. Kamiel, zijn knecht, die bijna altijd met hem mee kwam, had
dan een kort, geringschattend lachje en wees met den vinger naar zijn
voorhoofd, als om te beduiden dat zijn baas niet heelemaal goed wijs
was. Kamiel was een West-Vlaming en sprak zelf zijn naam uit als
Komijl, wat door al de arbeiders van de fabriek met grage spotternij
werd nagebootst. Zij hadden een beetje minachting voor hem, zooals
Oost- en West- Vlamingen meestal weder keerig voor elkaar gevoelen.
En ûj lachten ook om ûjn grooten neus, die vuurrood stond in zijn
roetig gezicht, rood als een vlam van 't borrelsdrinken. Komijl was
ongehuwd en verdronk, evenals Berzeel, tot zijn allerlaatsten cent;
maar bij hem was de dronkenschap, in tegenstelling met wat bij Berzeel gebeurde, altijd dof en stil, zoodat de meeste menschen die hem
niet goed kenden, het aan hem niet merkten. Alleen de neus getuigde.

v.
In dat klein rustpoosje, in dat kort, zonnig halfuurtje van vrijheid
tusschen de grijze eentonigheid van den dwangarbeid in de sombere
fabriek, was het, dat Pier ken, ondanks het verbod van meneer De
BeuIe, heimelijk de sociale wijsheid, die hij dagelijks uit zijn centenkrantje putte, aan de overige arbeiders verkondigde. Hij kon daarvan
vertellen, eindeloos en steeds anders, en van lieverlede druppelden als
't ware zijn woorden een vretend vocht van smart en droefheid in hun
onwetend hart. Het was wel jammer dat Pierken daar telkens weer
over begon, want het vergalde meer dan eens dat heerlijk half uurtje;

WOALS HET WAS ••••

265

en toch wilden zij er wel naar luisteren en er ook het hunne op zeggen
omdat het hen in den grond wel diep ontroerde en boeide.
Doch weinigen onder hen deelden Pierken's toekomsthoop en idealen. Het oude Natse schudde zwijgend haar hoofd, of zei dat het
haar te zeer aanpakte en zou doen schreien; en Mietje ComposteUo
kwam met een axioma voor den dag, dat zij telkens en hardnekkig
weer herhaalde:
- D'r zijn altijd oarmen en rijken geweest en da zal altijd azeu
blijven: 't es ons Hiere die 't wilt.
- Onneuzele proat! weerlegde Pierken opgewonden. Woarom
zoen d'r altijd rijke en oarme meinschen moeten zijn? En woarom
zoen 't altijd dezelve moeten zijn die rijke zijn en dezelve die oarm
blijven? Woar stoat da geschreven? Wie het er da g'heurd, da ons
Hiere da gezeid het?
- 't Es het toch azeu, herhaalde Mietje hardnekkig.
Leo zat soms somber te staren en deed zijn tanden kraken op elkaar.
- T'n es nie rechtveirdig, moar wie zal 't veranderen? vroeg hij
pessimistisch.
- Wij! •••• Wij ziUen da veranderen! riep Pierken driftig op zijn
borst kloppend.
- Fikandoes, Fikandoes! spotte Feelken.
Allen lachten even, maar Pier ken voer voort:
- 't Zal ruveluussie worden, overal in de weireld. De rijke ziUen
oarm worden en d'oarme ziUen rijke zijnl
- Lijk in den Hemel! gekscheerde OUewaert.
- Ge'n lees gulder de gazetten Die lijk ikke! ging Pierken opgewonden voort. Ge'n weet gulder niet wat dat er doar al in stoatl 001
'K hè compassie mee ulder da ge zeu onwetend zijd
- Stoat er doar euk in dat den dzjenuiver goa afsloan? schoklachte
Pree.
- Pikandoesl Fikandoesl Fikandoesl gichelde Feelken.
- Och! 'K 'n kàn mee uldtr Die spreken! riep Pier ken, wanhopig
zijn s,houders ophalend.
Het gesprek nam een andere wending, zij praatten over vroolijker
en opwekkende dingen; maar iets van de gezegde woorden en opgetooverde droombeelden bleef als 't ware over hen hangen en ging met
hen mede, waar ze langzaam weer opstonden, om hun saai en lastig
wer k te gaan hervatten. Zij bleven daar obscuur over nadenken en
tobben en hun elementaire opvatting verwazigde in vage, verre, on-
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bereikbare iUuzies. Er heerschte soms een groote en geconcentreerde
stilte in de werkplaatsen na zulke gesprekken. De vrouwen zongen
dan niet meer en de mannen deden machinaal en stug hun werk in 't
dansen en in 't bonzen van de heibalken. Er kwam iets zwaar-drukkends en triestigs over hen zweven.
De komst van Sefietje met den avond borrel helderde dan weer de
stemming op. Dat was ten minste nog een werkelijkheid, dat troostte
dadelijk en direkt; en Berzeel, of Free, of OUewaert slaakten dan wel
eens de geheime verzuchting van hen allen:
- Da we nou nog moar eentsje kregen, hè!
Zij snakten naar nog meer jenever; het was soms een verzoeking
en een foltering, dat ééne borreltje, vooral telkens wanneer Pier ken
weer een van die kwellende en onbereikbare hersenschimmen had opgetooverd; en, als meneer De Beule of meneer Triphon toevallig in de
buurt niet waren en zij 't gat dus veilig zagen, legden zij elk een paar stuivers uit en werd een van hen, - doorgaans Fikandoes-Fikandoes,naar 't Kloelken, het kleine herbergje, dat naast den oprij weg van de
fabriek stond, om een flesch gezonden.
De vrouwen zagen hem van uit haar "kot" haastig voorbijsluipen
en wisten wel wat dat beteekende. Zij keurden het af en waren er in
den grond toch wel een beetje jaloersch van. "Doe-je mee?" riep haar
soms Fikandoes-Fikandoes in het voorbij rennen toe. En zij zeiden
neen, maar als hij haar bij toeval ook een borreltje aanbood, namen ze
't toch wel aan.
Dan was er voor het overige van den middag weer vreugd en opgewektheid in de fabriek. De oogen blonken en de koonen glommen.
Berzeel, die anders op het wer k en als hij nuchter was, bijna geen woord
sprak, kon dan soms lange en opgewonden histories vertellen; en, bij
't minste wat men hem vroeg, liet Leozijn bulderend "Oajoaèk" hooren,
dat misschien wel, dwars door de fabriek en den tuin been, tot in het
woonhuis, aan de ooren van meneer De Beule doordreunde. De vrouwen hoorden het natuurlijk ook van uit haar "kot" en zeiden dat 't
een schande was en dat meneer De Beule daar toch wel eens zou een
eind aan maken.

VI.
Meneer De Beule en zijn zoon verschenen zelden te gelijkertijd in
de fabriek. Als men meneer De Beule zag, kon men er vrijwel van op
aan, dat men meneer Triphon niet zou zien; en omgekeerd was het
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waarschijnlij k, dat meneer De Beule niet zou opdagen wanneer
meneer Triphon in de gebouwen rondliep.
De komst van meneer De Beulewerd altijd, vast en zeker, door de
verschijning van een voorloopertje aangekondigd. Dat voorloopertje
was Mussche, ûjn klein hondje.
Mussche was eens op een winteravond, - niemand wist hoe noch
waarvandaan, - in de fabriek verdwaald en daar achtergebleven. Het
was een ongelukkig, leelijk mormel, zwart-en-wit-gevlekt-, met ruige
haren; maar het had zich dadelijk aan meneer De Beule, die daar toevallig rondliep, gehecht en geen trouwer dier was op de wereld denkbaar. Het liep overal met zijn meester mee, steeds een tiental passen
vooruit, en verliet hem nooit.
Het zou geheel overbodig zijn geweest de arbeiders nader te waarschuwen. Zoodra zij ook maar even den ruigen krulstaart van Mussche langs het altijd open deurgat van het "stampkot" hadden zien
passeeren, hielden alle mogelijke grapjes en pretjes dadelijk op en
waren zij ten volle en uitsluitend in hun werk verdiept. Mussche tippelde over de binnenplaats voorbij, de open ruimte bleef enkele seconden leeg en dan vulde de hooge en zware gestalte van meneer De
Beule het deurgat.
Meneer De Beule was een man van een zestigtal jaren groot, dik en
forsch, met rood gezicht en kortgeknipten, vollen baard. Hij maakte
niet bepaald een vroolijken of aangenamen indruk. Hij zag er nurksch
en norsch uit en dat was hij doorgaans ook.
Hij was zeer streng, zeer overtuigd van zijn heerschersrechten en
van de noodzakelij ke, slaafsche onderworpenheid van al zijn minderen. Tot die minderen rekende hij trouwens niet alleen zijn werklieden en verdere bedienden, maar ook zijn vrouwen zoon. Hij tyraniseerde zijn heele omgeving en allen bukten en beefden voor hem; en
toch was hij in den grond niet onbarmhartig en somtijds zelfs zeer
licht ontroerbaar, op het overgevoelige af. Dat zat bij hem met vlagen;
hij had geen controol over zichzelf. Je kon nooit precies weten hoe je
't met hem had. Soms, en zelfs dikwijls, barstte hij voor een niemen_
dal in wilde gramschap los; en de arbeiders, die erg bang voor he
waren, noemden dat dan "schieten." Andermalen liet hij dingen Oym
zijn kant gaan, die veel minder strenge meesters volstrekt niet zou~
gedoogd hebben. Alles bij hem hing van de momenteele stemmin af
De wer klui wisten hoe het met hem gesteld was op het eerste z~ h •
nog vóór hij een enkel woord gesproken had. Zij hadden hem m te t,
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zien komen. Wanneer hij heel erg rood ~g, met opgekuifde haren op
zijn achterhoofd, dan was 't al vast en zeker mis en zij fluisterden tot
elkaar: "Hij goa schieten, zillel" Zij waren erg angstig voor dat
"schieten." 't Was meestal gansch onredelijk en durfde een van hen
iets antwoorden, dan kreeg hij gauw genoeg "de koeken," wat beteekende dat hij uit zijn werk ontslagen werd. Dit was reeds enkele
malen gebeurd, met Berzeel o. a. omdat hij dronken aan zijn bank
stond; met Pier ken, omdat hij, niettegenstaande 't streng verbod, zijn
opruierig courant je in de fabriek had meegebracht; en ook met Feelken, omdat hij eens, op een aanmer king van meneer De Beule, Fi kandoes-Fikandoes geantwoord had. Die straffen, echter, hielden nooit
lang aan; daarvoor was meneer De Beule te opvliegend van karakter en
te inconsekwent met zichzelf; en de arbeiders, van hun kant, bekenden doorgaans schuld en vroegen pardon. Alleen met Pierken had het
bijna spaak geloopen. Over socialistische neigingen en socialistisch
gestook was meneer De Beule absoluut niet te spreken. Madam De
Beule was tusschenbeide moeten komen om het eenigszins weer goed
te maken; maar nog steeds bleef hij een geheimen wrok tegen Pier ken
koesteren en zag hem slechts met leede en loensche oogen aan.
Meneer De Beule was trouwens al heel weinig gesteld op vrouwen
in het algemeen en 't "vreiwevolkskot" in de fabriek was dan ook een
der plaatsen, waar hij met voorliefde kwam "schieten." Hij vond haar
allen even onbekwaam en lui en oordeelde dat ze nog niet eens de
helft verdienden van het zeer karig loon dat hij haar wekelijks uitkeerde. Hij sprak voortdurend van dat heele boeltje op te doeken als
het niet veranderde en alleen vond genade in zijn oogen zijn oude
huismeid Sefietje, omdat die werkelijk solidair met hem voelde, ook
ten opzichte der overige vrouwen en zich verder met een absolute
slaafschheid aan al zijn bevelen onvoorwaardelijk onderwierp.
De vrouwen sidderden voor hem, nog heel wat erger dan de mannen. De angst sloeg haar om het hart, zoodra zij maar van verre den
staart van Mussche zagen en terwijl hij binnen in hun "kot" was
spraken zij geen enkel woord, tenzij ze op een rechtstreeksche
vraag hadden te antwoorden. Als meneer De Beule dan eindelijk wegging zat het oude Natse meestal in tranen, terwijl de wangen der jongeren van bange emotie gloeiden. Alleen Mietje Compostello met haar
zuidelijk vel zag dan vaal-bleeker dan ooit, en haar zwarte haren en
haar zwarte oogen leken wel de oogen en de veeren van een kraai, op
een masker in elkaar gezet.

%OOALS HET WAS ....

~69

Gelukkig voor hen allen bleef meneer De Beule nooit heel lang in de
fabriek. Hij moest nog al veel uit en had ook thuis kantoorwerk te
verrichten; en, zooals hij gekomen was, zoo vertrok hij ook weer,
trouw door Mussche voorgeloodst. De werklui, die den welbekenden
krulstaart in omgekeerde richting over de binnenplaats zagen pag.
seeren, slaakten een zucht van verlichting, alsof hen een zwaar pak
van tt hart genomen werd. Ollewaert propte een versche tabakspruim
in zijn mond, Free glimlachte goedig, Feelken murmelde een Fikandoes-Fikandoes en zelfs Leo waagde tt er soms op om eventjes gedempt zijn ontzettend "Oajoaek tt uit te stooten.
Meestal, nadat meneer De Beule een poosje wegwru., kwam meneer
Triphon opdagen. En, evenals meneer De Beulets komst werd aange
diend door de voorverschijning van Mussche, zoo wist men dat
meneer Triphon in aantocht was door de voor-verschijning van zijn
klein, zwart herdershondje Kaboel.
Maar voor meneer Triphon waren de arbeiders niet bang. Integendeel: zij zagen hem doorgaans niet ongaarne komen.
Meneer Triphon was drie en twintig jaar oud en hij was groot en
vet en had een rooden, opgezetten kop met uitpuilende blauwe oogen.
Zijn teint was erg onzuiver, met puisten en gezwellen onder ft vel, die
niet schenen te kunnen uitbreken, en hij maakte voortdurend den
indruk alsof hij van vóór een vuur kwam waarin hij met alle kracht
geblazen had. De werklui zeiden dan ook wel eens, als zij hem zoo
congestief en vuurrood zagen aankomen: "hij hè weerom gebloazen,
zillel tt En zij beweerden algemeen, dat hij overdadig at en dronk.
Meneer Triphon had op achttienjarigen leeftijd, na onvoltooide
studies, de kostschool verlaten en sindsdien verbleef hij bij zijn
ouders thuis, waar hij werd opgeleid om later zijn vader in de fabriek
op te volgen. Hij kon min of meer Fransch spreken, hoewel rijn uitspraak erg boersch klonk; hij kende enkele woorden Duitsch en
Engelsch en verder had hij eenige vage begrippen van Geschiedenis
en Aardrijkskunde. Dat was, benevens elementair rekenen, ongeveer
alles. Hij las de in het Fransch gestelde krant waarop zijn vader geabonneerd was, en hij bezat ook een bibliotheek van een tiental
boeken, uitsluitend Fransche, meestal zeer schuine en schunnige romannetjes, waarin hij somtijds ts avonds, op rijn kamer las, en die hij
verder liefst voor het oog van zijn ouders verborgen hield.
Hij werkte dagelijks een paar uur op ft kantoor om rekeningen uit
te schrijven en de boeken bij te houden, en verder had hij niets te
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doen dan rond te slenteren in de fabriek, om er het werkvolk ga te
slaan.
Hij verscheen er doorgaans tegen half negen, op het oogenblik dat
de lui, na hun tweede ontbijt, weer aan den arbeid ~ouden gaan. Zij
:aten daar nog even, bij mooi weer, in een lange rij langs den muur, en
zij wenschten hem "goen dag, menier Triphon," en streelden Kaboel,
en krabden hem onder den hals, waar hij altijd veel vlooien had ~itten.
En ~ij haalden dadelijk grapjes met hun jongen meester uit, maakten
zinspelingen op ~ijn heerlijk leventje, beweerden dat ~ij, als ~e in ~ijn
plaats waren geweest, van den ochtend tot den avond "dreupels en
pinten" gedronken en "achter tt scheun vreiwevolk" ~ouden gezeten
hebben.
Meneer Triphon lachte mee; hij trok genoeglijke halen uit zijn
pijpje, en zijn bobbelig, rood ge~icht, glom. Het was een voortdurende strijd bij hem, om zijn prestige daar niet bij in te schieten. Hij
moest de baas blijven en wilde toch ook vriendelijk ~ijn tegenover de
werklui, hoofd~akelijk ter wille van Siednie. Hij keek haar van ter~ijde aan, om als tt ware op haar mooi gezicht iets van haar stemming
waar te nemen. Soms was het lief en vriendelijk, maar ook wel eens
bezorgd en gedrukt. Dan wist meneer Triphon niet wat hij doen of
zeggen moest. Het meest geraden was in elk geval daar niet te lang te
toeven; en stilletjes droop hij verder af, verge~eld van Kaboel, die af
en toe ging ~itten om zich te krabben, terwijl de arbeiders lang%3am in
groepjes opstonden en naar hun werk terugtogen.
Toen kwam voor meneer Triphon het meest hartstochtelijk en
spannend oogenblik van gansch den dag. Dan was het meestal, even
na hun rustpoosje, dat een der vrouwen op den grooten ~older klom,
om vandaar een verschen voorraad te verstellen :akken weg te halen.
Steeds nam een van de jongere dat karweitje waar. Soms was het "de
witte," soms was het Siednie, soms was tt Fietriene. Een heel enkele
maal kon het ook Lotje zijn. - Meneer Triphon, door Kaboel voorgeloodst, kwam in het wagenhok. Hij nam geen de minste notitie van
de groote ~oldertrap die daar stond en waarlangs men hem, van uit
het "vreiwevolkskot", naar boven ~ou kunnen ~ien gaan; maar, in
een donkeren hoek van het wagenhok was een tweede, kleiner trapje,
dat naar een ~oldertje van afval en oud ij~er leidde en dan verder, door
een laag binnendeurtje, met den grooten ~older gemeenschap had.
Langs die kleine trap, met Kaboel onder den arm, kroop meneer
Triphon haastig-sluipend op. In een paar wippen was hij op den
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grooten zolder en hield zich daar stil verstopt, achter een stapel hooi
of leege zakken.
Daar hoorde hij een van de vrouwen langs de groote trap opkomen.
Wie zou het zijn: Zulma, Fietriene, of de geliefde! Zijn hart bonsde,
terwijl hij loerde.
Daar kwam het hoofd boven de zolder-opening. De droeve, witte
kop van Zulma, of het onbesuisd gezichtje van Fietrienei Teleurstelling! De wilde hartstocht zakte plotseling in hem neer en hij bleef
roerloos zitten. Maar nu en dan was 't ook het mooi en fijn profiel van
Siednie dat naar boven kwam en dan was hij om gek te worden. Hij
liet haar tot d'~n stapel naderen en kwam dan plotseling te voorschijn
en vloog wild op haar af, haar pakkend en den mond met zoenen
smorend.
Zij verweerde zich slechts even. Hij was te geweldig; zij kon niet, of
durfde niet. ,,0, menier Triphon past toch op! Wa peist-e toch! Ze
zillen 't heurenl" hijgde zij. Maar hij scheen haar angstige vermaningen niet eens te hooren; hij prangde haar als krankzinnig tegen zich
aan; hij moest en zou haar nog eens hebben, al kostte het zijn leven!
Hij liet haar eindelij k los en hielp haar in zwoegende haast haar
voorraad zakken aanvullen. Haar mooie haren hingen half los en haar
wangen gloeiden. "Ze zillen 't zien! Ze zillen 't zien!" hijgde zij.
Haastig klopte zij de pluisjes van haar kleeren, streek de losgeraakte
haren weg liep met haar vracht naar de trap toe.
- Siedniel Siedniel liep hij haar dringend-fluisterend na. En hij
duwde haar enkele franken in de hand.
- 0, menier Triphon, wa peist-e toch! schrikte zij weigerend.
- Ge moet! Ge moet! drong hij met heftigheid aan.
- Merci, murmelde zij dan beschaamd.
- Zij-je nie kwoad op mij, Siednietsjen?
- Nien ik .... zei ze, met eenige inspanning.
Bedaard daalde zij de trap af en meneer Triphon wendde zich tot
Kaboel die al dien tijd niet opgehouden had hartstochtelijk naar
ratten en muizen in het hooi en de zakken te krabbelen en te snuffelen ..
- Woar zijn de biestsjes? Pak ze Kaboel! hitste hij.
De kleine hond neuspiepte van trillend verlangen en zijn zwarte
snoet zag heelemaal grijs van het stof. Hij had grijswitte wimpelS
alsof hij uit het meel kwam. Hij rochelde, hij stond even roerloos te
hijgen, duwde dan weer plotseling diep zijn neus in het hooi, soui-
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vend met schokken naar de ratten. En eensklaps had een korte wor·
steling plaats; de kleine hond verdween tot aan zijn staart in 't stoffig
hooi; men hoorde een fijn gepiep en met rukken kwam Kaboel o~
nieuw te voorschijn een groote rat in zijn bek houdend. Hij liet het
dier soms los en 't hinkte een paar schreden weg over den zolder;
maar dadelijk had hij 't weer te pakken en dan was het met een paar
flinke, schuddende knauwen gedaan en kwam Kaboel heel trotsch
naar zijn meester toe, zijn prooi dwars in den muil, den bebloeden kop
langs den eenen kant, den vuilen, grijzen staart langs den anderen
kant afhangend.
Meneer Triphon liet dan nooit na de gewichtige vangst in het
"vreiwevolkskot" te komen vertoonen.
- Och Hier och God azeu 'n greute ratte! gilden de vrouwen.
Menier Triphon woar hèt hij ze gevangen?
- Op't ijzerzolderken; doar zit watte! pochte meneer Triphon. En
Kaboel werd aangehaald en bewonderd; en allen zeiden dat zulk een
"ondeken" werkelijk met geen geld te betalen wa.c;.
Met dergelijke en andere avonturen en slenteringen haalde meneer
Triphon eindelijk elf uur en dat was dan een moment waarop hij zich
eenige verpoozing kon veroorloven. Geregeld ging meneer De Beule
eIken ochtend zijn borreltje drinken in het Huis van Commercie, de
deftige dorpsherberg, waar de andere notabelen gewoonlij k bij elkaar
kwamen; en meneer Triphon, van zijn kant, had ook zijn vaste
"stamenee," Den Appel, waar enkele jongelui elkaar ontmoetten. Den
Appel stond aan de brug van 't kanaal en daar was ietwat meer leven
en beweging dan in het stille en deftige Huis van Cómmercie. De
jonge dokter kwam er, de jonge notaris kwam er; en ook de meeste
vreemdelingen die in 't dorp passeerden, hielden er zich even op. Er
was een aardig meisje, Fietje, waar zij allen een klein beetje tuk op
waren, maar die slim was en eigenlijk aan geen van allen eenige bi%ondere faveurs toestond. Dat maakte hen allen even naijverig om
misschien toch eenmaal de uitverkorene te worden; en zij speelden er
lawaaiig met de dobbelsteenen en dronken er veel port en borrels,
zoodat de zaakjes goed gingen in Fietje's herberg. Klokslag twaalf was
het daar echter afgeloopen en met een rood stoomhoofd en waterige
oogen keerde meneer Triphon terug naar huis. Hij gebruikte er het
middagmaal met zijn ouders en daar meneer De Beule voor gewoonte
had na het eten een dutje te doen, zoo deed meneer Triphon ook een
dutje en ging daarna weer naar de fabriek. Dan waren 't een paar zeet
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vervelende uren. Wanneer hij geen kantoorwerk had, - en dat had
hij niet geregeld eIken dag, - wist hij niet goed wat met die uren aan
te vangen. Dan liep hij, bij gunstig weer, wat rond in den tuin, die
mooi en uitgestrekt was, met veel groote, oude boomen. Er liep een
aardig beekje dwars doorheen, helder en ondiep, met liefelijke grasen-wilde-bloemen-oevers in den zomer; wild-kolkend en oru.tuimig
na zware regenvlagen en stormen in het najaar, en waarin de heerlijkste vangsten snoek en paling te doen waren. Daar leefde meneer Triphon hartstochtelijk voor op. Hij liet door een paar arbeiders het net
uitzetten; en, wanneer de vangst goed was, vierde de familie dagen na
elkaar orgieën van rivierviseh. Zelfs, bij grooten overvloed, kregen
ook de wer klui er een deel van: elk eenige kleine vischjes, waarvoor
ze dan heel dankbaar waren.
Maar hoe dan ook, mooi weer of leelijk, elken dag, vast en zeker,
stond meneer Triphon tegen vijf uur met Kaboel op den hoek van de
dorpsstraat, naast de oprijlaan van de fabriek. Dat was het uur waarop
het op den kerktoren klepte voor het avondlof; en meneer Triphon
verbeidde daar de komst der drie juffrouwen Dufour, die dan geregeld ter kerke gingen.
Het waren drie stijve"harken van juffers en zij woonden daar even
buiten de kom van het dorp, op het "kasteelken," een wit gebouw
met groene luiken in een mooien tuin. Hij zag ze komen van verre,
alle drie op één rijtje, prim-schuivend langs de huizen, met ingetogen
houding en neergeslagen oogen. Zij schoven vlak langs hem voorbij
en meneer Triphon nam zijn hoed of zijn pet af en groette. Zij groetten terug. Juffrouw Pharaïlde, de oudstè, had een stug en donker
type, met harde oogen. Meneer Triphon voelde als 't ware iets. hostiels in haar. Juffrouw Caroline, de tweede, was blond en dik en pafferig, met opgezwollen, bleek gezicht en fletse, blauwe oogen en
meneer Triphon voelde geen bekoring in haar; maar juffrouw Josephine, de jongste, was een vrij knappe blonde, met frisch gezicht en
elegant figuur onder haar stijfheid; en zij groette wel heel vriendelijk terug, veel vriendelijker dan de twee andere en't gaf meneer Triphon telkens een lichte emotie. Hij had niet kunnen zeggen of hij reeds
op haar verliefd was, maar hij voelde dat hij 't misschien wel zou
kunnen worden. Het was een heel ander gevoel, dan wat de mooie Sidonie hem inboezemde. Sidonie was iets dat hij af en toe onmiddellijk en heelemaal in zijn bezit verlangde: juffrouw Josephine iets dat
nog heel, héél verre van hem af stond en dat hij ook misschien wel
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nooit bereiken zou. Hij wist ook niet of hij haar wel verlangde te be..
zitten. Hij zou wellicht niet goed geweten hebben wat geantwoord,
als men hem eensklaps had gezegd: Ze is voor u! Wat hem in haar
aantrok was, benevens het vriendelijke harer verschijning, juist dàt
wat hem feitelijk van haar verwijderde: het primme, het stijve, het
ges1otene, het ongenaakbare. Zij was als iets voornaams en deftigs in
zijn leven, een leven dat hij anders, ofschoon niet hee1emaal bewust,
toch wel laag bij den grond voelde. Vooral wanneer hij met het mooie
werkmeisje gescharreld had, voelde hij de behoefte juffrouw Josephine terug te zien en door haar vriendelijken groet in zijn eigen gedaalde achting weer iets te stijgen. Sidonie was het lagere, het
alledaagsche in zijn leven; de juffrouw was het hoogere, het
ideale ....
Even vóór zes uur keerde het deftig drietal uit de kerk terug en
meneer Triphon wist het doorgaans zoo te schikken dat hij dan ook
weer ergens op straat was en haar te gemoet kwam. En hij wisselde
een tweeden, plechtigen groet en daarmee was het afgeloopen, want
verder had hij heelemaal geen gelegenheid haar te zien, of een enkel
woord met haar te wisselen. Er bestond geen omgang tusschen hun
families; er was heelemaal geen omgang tusschen de notabele families van het dorp; dat was zoo al jaren en jaren en dat bleef zoo; dat
was waarschijnlijk altijd zoo geweest; het leek wel of het iets onbetamelijks had, of het een zonde was, dat jongelieden van hun stand
verdere betrekkingen dan een banalen groet op straat met elkander
zouden hebben.
Na die tweede, vluchtige ontmoeting met de drie dames Dufour,
had de dag verder voor meneer Triphon ook al niet veel meer te beteekenen. Evenals bij de werklui in de fabriek, kwam ervoor hem iets
dofs en mats over de laatste uren. Hij liep wat slenterend heen en weer
over de binnenplaats en in de gebouwen; hij hoorde de vrouwen soms
slaperig en weemoedig met nasale stemmen zingen en door de vaagverlichte raampjes zag hij daar al die stumperige silhouetten zitten,
waaronder Sidonie alleen een schoone bloem van jeugd en frischheid
was. Zoo tegen den avond voelde hij vaak weer zijn hartstocht voor
haar oplaaien. Ook zijn leven was wel vreeselijk saai en eentonig en hij
dacht aan de gezelligheid met een jonge, mooie vrouw, in een liefelijke
omgeving. Zou hij niet gelukkig zijn met juffrouw Josephine en
zelfs met het arme, mooie Siednietje? Iets van vage spijt en droefheid
drong in hem, zoo iets dat langzaam aansloop, met 't stille en vredige
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en triestige van 'tavonduur. Toch drong het nooit heel diep. Het eene
kon nu eenmaal niet en ook het andere zou wel niet kunnen. Hij moest
maar wachten, zien wat komen zou.
Zijn vader eischte dat hij steeds in de fabriek bleef tot de arbei4ers
vertrokken, en vooral tot de paarde knechts, die meestal boodschappen
en bestellingen meebrachten, veilig met hun vrachtwagens weer
binnen waren. Meneer Triphon hoorde ze doorgaans komen van
verre in de donkere straat en aan 't geklap der 2;Weepen en zelfs aan
het geratel van de wagens en aan het getrappel van de hoeven, wist hij
om zoo te zeggen reeds bij voorbaat van welken aard die thuiskomst
wezen zou.
Er waren twee paardeknechts: Pol en Guustje, deze laatste bijgenaamd lI't Koud Kieken." Pol was een uitstekende voerman, maar
verder wel een akelige vent. Hij was aan den drank verslaafd én een
ruziemaker. Voor een niemendal kwam het bij hem tot vechten, als
hij te veel gedronken had, en dat gebeurde bijna eIken dag. Guustje,
daarentegen, was de goedheid zelf, en hij dronk niet; maar hij bezat
een eigenaardigheid die Pol ten zeerste kon prikkelen: hij sprak altijd
over lekker eten, en wel op een wijze of hij het maar voor 't grijpen
had. Pol, die evenals de meeste geïnvetereerde dronkaards, weinig at
en een soort minachting voor het eten koesterde, vond dat van een
onuitstaanbare aanstellerij. Guustje praatte o. a. met voorliefde over
een "Keiw kieken mee sloa" en jubelde, met smakkende tong, hoe
heerlijk en lekker dat was; waarop Pol hem dan misprijzend aankeek
en schimpte dat de "keiwe kiekens mee sloa," die in Guustje's maag
terecht kwamen, zonder twijfel wel koude aardappels waren, zooals
bij zijn maatschappelijken stand paste. Guustje echter, die vroeger bij
meneer den dorpsnotaris als knecht gediend had, vóór hij bij meneer
De Beule in de fabriek kwam, hield hardnekkig vol, dat hij die heerlijkheid herhaalde malen had geproefd; en daarop kregen zij ruzie,
meestal tot groot vermaak der andere arbeiders, die dat ge2;Wets van
Guustje ook maar half konden uitstaan en heimelijk op de hand van
Pol waren. Het kwam al gauw tot wederzijdsche scheldwoorden en
dreigementen; en eindelijk vielen de klappen, tot groot ongerief van
Guustje, die de 2;Wakste was en geregeld het onder&pit moest delven.
Het eenige wat hij er blijvend bij gewonnen had was zijn bijnaam: het
,Koud Kieken."
Meneer Triphon hoorde ze beiden met hun wagens de binnen...
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plaats oprijden en dadelijk ging hij naar hen toe, om de boodschappen en bestellingen over te nemen. Pol deelde mede wat hij te vertellen had, terwijl hij zijn paarden uitspande en onttakelde:
- Vijfhonderd kilo lijzemeel. ••. ne .... ne .... veur Ja-Cies Schollier.
Meneer Triphon teekende op zijn notitie-boekje op.
- Duuzen kilos roapkoeke .... ne .... ne .... veur Lewie van Doale.
Pol stotterde wat als hij dronken W:lS en er schenen soms gaten en
leemten in zijn herinnerings-vermogen. Hij stond daar, in elkaar gedrongen, den dikken kop vol pokkeputten gebogen naar den grond,
met inspanning peinzend, terwijl zijn half-onttakelde paarden zich
ongeduldig schudden en hun gebitten deden rinkelen.
- Koest, nondedzjul gilde hij dan, dreigend het hoofd naar de
dieren oprichtend. En meteen wist hij wat hij nog te zeggen had:
- Zeven honder kilos turwemeel .... ne veur Bruun Roetjes.
- Es 't àl, Pol? vroeg meneer Triphon.
- Of't àl es? ... Ha .... al en me al: da 't deugd zoe doen as we nou
nog nen dreupel Mn in da slech weerel
- 't Denke mij dat-e gij al dreupels genoeg g'had hed pruttelde
meneer Triphon en ging naar Guustje toe.
- Goen oavend, me nier Triphonl riep Guustje met luider stem.
- Goen oavend, Guustjen.
- Vijf en twintig honderd kilos lijzemeel veur Feel Vervenne!gilde
Guustje.
Hij had een hard-klinkende stem, sprak altijd roepend, of hij einden
verre van zijn toehoorders verwijderd was.
- Zeven honderd kilos lijzemeel veur Guust de Moaght.
Meneer Triphon teekende op.
- En vijftienhonderd kilos roapkoeke veur Pier de Vriendt!
schreeuwde Guustje met een stem, die men tot in het lIstampkot"
hooren kon.
- Al? vroeg meneer Triphon.
- Al! brulde Guustje. Tn woare, menier Triphon, voegde hij er
bulderlachend bij, da ge'n keiw kieken mee s10a veur mij hadt, in da
slech weere.
- 'K zoe 't zelf euk willen, Guustje, antwoordde meneer Triphon,
en hij stopte het notitie-boekje in zijn zak, terwijl de vier paarden, van
hun tuig verlost, met zwaren tred en op de keien klinkend hoefgetrappel, uit eigen beweging naar hun welbekende stalplaats gingen.
Toen was ook voor meneer Triphon de dagtaak afgeloopen. Hij

ZOOALS HET WAS ....

277

ging in de duisternis door den tuin huiswaarts en gebruikte het avondmaal met zijn ouders.Sefietje had gekookt, en meestal lekker; Eleken t
het tweede meisje, diende met stille bewegingen op. Meneer De Beule
sprak aan tafel over niets anders dan over zijn zaken, en madam De
Beule, die daaraan gewend was, sprak in denzelfden zin mee. Zij was
een geëffaceerd en goedig wezen, gewoon te gehoorzamen, zonder
eigen leven. Haar eenige zelfstandigheid en kracht bestond in het vrij
handig profiteeren van haar man's zwakheden, in zijn niet zeldzame
oogenblikken van inconsekwentie. Zoo had ze reeds heel wat weten
te verkrijgen. Verder keek zij hem in de oogen, deed wat hij verlangde, hield in hem het bewustûjn levendig, dat hij volkomen heer en
meester was.
Omstreeks half negen was de maaltijd afgeloopen. Toen ging
meneer De Beule metûjnkrant in een gemakkelijken stoel zitten en
het duurde meestal niet lang of hij viel er mee in slaap. Madam De
Beule wenschte dan dat men zich heel stil bewegen zou in huis. Zij
hielp Eleken zacht afdienen en meneer Triphon sloop op ûjn teenen
weg en stak een sigaar op. Wat zou hij nu wel doen: boven op zijn
kamer wat in zijn gemeene romannetjes zitten lezen, of nog eens uitgaan, tot aan Fietje's herberg, waar hij altijd zeker was eenig gezelschap bij elkaar te vinden. Hij ver koos doorgaans het laatste. Hij
trok een overjas aan; en door de stille, sombere straat, waal' te nauwernood hier en daar, een zwakke lantaren brandde, toog hij nog
eens naar den Appel toe.
Daar zaten de gewone dorpsheeren, groote glazen bier drinkend en
grapjes makend met Fietje. Hij ging naast hen aanûtten, dronk ook
zijn glazen bier en rookte en kletste met hen mee. Om en bij tien uur
stond hij op, met heeten kop en dikke wangen en ging weer naar huis
toe. Het dorp leek gansch verlaten op dat uur en ûjn voetstappen
klonken hol in de stilte. Het water van 't kanaal klotste somber onder
de houten brug. Soms kwam een enkele, hol-klinkende klompstap
hem te gemoet; en hij wisselde in het voorbijgaan een "goenoavend tt
met iemand dien hij in de duisternis slechts half of niet herkende. De
huizen sliepen, met hun dichte luiken. Alleen hier en daar was er nog
licht in een herberg, waar men, achter de neergelaten rolgordijnen,
vage stemmen en gestommel hoorde. Hij had den huissleutel niet
mee, - dat wilde meneer De Beule niet, - en hij moest bellen. Sefietje kwam open doen. Zij had een ernstig en bezorgd gezicht en
scheen te denken dat het wel heel laat was.
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- Zijn pepä en memä al sloapen? vroeg hij met gedempte stem.
- 0, joa joa z' ;allank! berichtte Sefietje op een toon van half verwijt.
Zij deed de deur op slot, hij wenschte goe nacht en liep de trap op.
Daar brandde een klein lichtje op zijn nachttafel; hij kleedde zich
haastig en slordig uit, kroop in zijn bed. Soms las hij nog even in een
van zijn gemeene boekjes; anders, als hij zich moe voelde, blies hij
maar dadelijk het lichtje uit.
Hij sliep gewoonlijk ~aar en goed, maar af en toe ook kon hij
lange uren wakker liggen. Dat was dan dikwijls in stormnachten,
wanneer wind-en-regenvlagen om het huis heen gierden. De kale
boomen konden dan zoo klagend piepen en de oude hangbel aan de
voordeur schudde en kermde als een gefolterd wezen in haar roestig
hengsel. Dan voelde hij zijn groote eenzaamheid en 't onvoldane van
zijn leven. Dan lag hij rusteloos zich te keeren en te wenden en dacht
aan zijn vroegere kostschooljaren en aan zijn gewezen kostschoolmakkers, die allen verscrullende wegen hadden gevolgd en waarvan
hij er nooit een meer zag. Hoe zou het eindelij k met hem afloopen?
Zou hij zoo nog jaren voort blijven scharrelen met de mooie Siednie, of
zou hij zijn verstand gebruiken en aan Josephine Dufour zich hechten? Dat gaf telkens een kwellenden tweestrijd in hem. Hij wist niet,
hij kon niet besluiten; daar was geen vaste lijn in zijn leven. Hij zag
geen kans en voelde in zich geen kracht om een besliste keuze te
maken. Het scheen hem zoo diep treurig de mooie Sidonie te verlaten
en het scheen hem ook zoo treurig tot in 't oneindige aan haar vast te
blijven hangen en daardoor zijn ouders, als die het eens vernamen,
zoo grenzeloos veel verdriet aan te doen. En hij sliep in vol doffe wroeging en met het beeld der beide jonge vrouwen vóór zijn geest: de
mooie Siednie, die hij met hartstochtelijke ontroering in zijn armen
sloot; en de deftige Josephine, die hem als vrouw wel minder sterk
bekoorde, maar die in hem iets zou opwekken dat nu diep gezonken
lag, die hem zijn verloren zelfrespekt terug zou geven en aan wie hij
zich innig hechten zou om haar voornaamheid, om haar ingetogen degelijkheid, om alles wat hij bij de andere niet vinden kon.

VII.
Zoo was het leven in den gewonen gang der dagen, maar er kwamen
ook tijdperken van andere bezigheid en deze waren, zoowel voor de
arbeiders als voor de meesters, als 't ware dagen en weken van vacantie en opwekkende blijmoedigheid.
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Meneer De Beule bezat, behalvezi;nfabriek, ook weilanden en landerijen, en 's %Omers, in den stillen tijd der fabricage, gingen de werklui daar den arbeid verrichten. Zoowat tegen het eind van Juni hoorden de dorpelingen de heibalken in meneer De Beule's fabriek niet
meer van den ochtend tot den avond hameren en bon7:en. 't Werd
hooitijd; en Ollewaert, Leo en Free, die flinke maaiers waren, trokken
met de zeis over den schouder de velden in, weldra gevolgd door bijna
al de anderen, zoowel de vrouwen als de mannen, om het afgemaaide
gras te keeren en te drogen en in bergjes en in mijten op te zetten.
Slechts Bruun de stoker en zijn zoon Miel bleven met Pee den molenaar in de fabriek achter, om eens alles grondig op te ruimen, schoon
te maken en te poetsen.
Het was een heerlijkheid! Zij hadden hun eten en hun drinken mee
en heel de schoone zomerdag lag voor hen open als een langdurig
feest van vrijheid en geluk. De "stampers" met hun vet-glimmende
oliekleeren staken daar wel in het begin wat af; maar %ij droogden
mee als 't ware met het hooi onder de koesterende zon en zij kregen
roode en bruingebrande gezichten, als hadden zij nooit anders dan in
de vrije ruime lucht geleefd.
Zij schikten zelf hun werk, 7:ooals het hun beliefde. In den zachtwazigen, vroegen ochtend stegen de zoete leeuwerikjes trilwiekend en
zingend uit het bedauwde, hooge gras ten stillen, blauwkleurenden
hemel op en Ollewaert, Leo en Free slepen in die frischheid hW1zeisen, die ook schenen te zingen; en in een breede, rythmische beweging schoven zij langzaam door de grooie wei, de neergemaaide
halmen in lang-gestrekte banen achter zich heen latend. Andere
maaiers waren wijds en zijds aan den arbeid; overal zag men de rythmisch heen en weer %Waaiende silhouetten, die zich in het verschiet
tot nietige menschenpoppetjes schenen te verkleinen en alom hoorde
men het sissend gezingzang van de zeisen, die onverzadigd in de
groene en geurige oneindigheid van malsche weelde vraten.
Tegen negen uur, met het warm-worden van den dag, verschenen
de andere arbeiders en de vrouwen, allen met lange, fijne vorken en
groote, houten harken in de hand of op den schouder. De vrouwen
droegen %Onhoeden, die haar gezicht en hals beschutten; de mannen
liepen in hun hemdsmouwen en hadden grijze of blauwe linnen broe..
ken aan. Zij daalden langs een met populieren-begroeiden berm in de
wei en begonnen met hun vorken het gras om te keeren.
De leeuwerikjes zongen, de zon straalde en het drogend gras geur-
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de zoo landelijk en zoet. Het was soms of men honig en suiker proefde, beweerde Leo; en al de anderen moesten daar uitbundig om lachen.
Leo was altijd buitensporig opgewonden in den hooitijd. Die vrije,
frissche lucht maakte hem dronken, zei hij; en voor 't minste wat men
hem vroeg liet hij zijn bulderend "Oajoaek" hooren, dattotverinhet
verschiet hooiers en maaiers met verbazing deed opkijken.
Over de groene uitgestrektheid van de weiden heen verrees het
dorp met zijn roode daken en zijn witten kerktoren, waarop de uurplaat van de klok als een goudglinsterend juweel blonk; en even verder
zagen zij de kruinen van meneer De Beule's tuin, waaruit de schoor5teenpijp van de fabriek als een leelijke, vuile kaars pijlrecht ten
hemel opschoot. En zoo van op een afstand dreven zij den spot met
dien schoorsteen en met de fabriek, alsof zij daar nu voor altijd van
verlost waren en er geen maanden en jaren van hun leven in de grijze,
gore schemering en het donderend geraas der op en neer dansende
heibalken hadden versleten. Zij spotten vooral met hen die daar nu
moesten achterblijven: met Bruun, die nu niets meer te spionneeren
had, noch "de witte" achterna te zitten: met Miel, "da kálf euk!" die
daar nu in zijn domheid alleen mocht rond loopen; en met Pee den
molenaar, die meelrat, die 't gansche jaar sneeuwwit zag van het
meel, en nu wel grijs en zwart zou zijn van al het stof en al het roet,
d2t hij van de zolders en de balken af mocht vegen.
Zij lachten en spotten en hun bevrijde longen haalden diep adem.
Aan de overzijde van de weilanden kronkelde zacht de mooie rivier
en verhief zich plechtig het kasteel, tegen zijn donkeren achtergrond
van zwaar geboomte. En ook om het kasteel hadden zij pret, wijl Ollevaert grappig verkondigde, dat zij nu ook, evenals alle rijke menschen,
's zomers buiten waren en hij er niet aan twijfelde dat meneerde baron
en mevrouw de baronesse hen allen tegen elf uur verwachtten om een
"flassche Porto" uit te drinken en misschien ook wel om op 't kasteel
te blijven eten, zoodat het jammer was dat Guustje de paarde knecht
daar niet bij zou zijn, aangezien er zonder twijfel wel "keiw kieken
mee sloa" zou opgediend worden.
- Fikandoes! Flkandoes! Fikandoes! jubelde Feelken opgewonden;
en Leo brulde een "Oajoaek!" uit, dat de kraaien ervan uit de boomen
wegvlogen.
Om tien uur gingen zij een poosje rust nemen, onder de frissche
schaduw van de zachtruischende populieren en dronken er hun ocht~ndborreltje. De flesch zat weggestopt in 't water van een sloot, om
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koel te blijven en de drank stroomde heerlij k-zoet naar binnen.
- Hooo! da es toch goed! riep Ollewaert met lippen die smakten
en lepperden.
- 't Es lijk 'n zalve! echode Free met een ontroerden glimlach.
Zij zaten of lagen daar en strekten zich lang en breed uit, in volle,
zorgelooze vrijheid, zonder vrees dat meneer De Beule of meneer
Triphon plotseling op hun dak zouden komen vallen. Het kwam er
nu ook niet op aan of ze daar een kwartiertje langer luilakten; het gras
droogde in de heete zon; zij zagen als 't ware, in de trilling van de
stralen, de goede zon hun eigen wer k verrichten en zij genoten van dat
zicht zonder de minste inspanning, evenals zij onbewust genoten van
de zomerweelde en schoonheid om zich heen; van de verrukkelijke
kleuren op het land, van het hooge, glanzend blauw des hemels en het
eindeloos en orgelend gezang der vogeltjes.
- Azeu zoe 't leven altijd moeten zijn! oreerde Pier ken. En hij betoogde dat het werkelijk zoo wezen zou, als het gemeenschappelijk
goed der aarde rechtmatiger verdeeld was; als iedereen zijn nuttige
taak vervulde in het leven en niet meer kreeg als belooning dan hij
wer kelij k verdiende.
- 01 doar es hij weere mee zijn socialisme! riepen de anderen misnoegd.
- Es ft meschien nie waar? weerlegde Pier ken bits. "Woarom
moeten wij hier in 't heui wir ken en den baron of meneer De Beule
niet? Zoen ze zij zeu wel nie keunen ulder deel afmoaien as Free of
Ollewoart? En zöe 't meschien te veele gevroagd zijn as mevreiw de
baronesse en mejonkvreiw heur dochter 't heui hielpen keeren en
dreugen lijk da Lotsen en Fietriene en d'andere hier doen!
De werklui bulderden. 't Idee dat de baron en meneer De Beule
daar met een zeis stonden te maaien, en vooral dat de barones en de
jonkvrouw met een vork het hooi omkeerden, leek hen z66 koddig,
dat ze 't onbedaarlijk moesten uitproesten.
- Fikandoes! Fikandoes! Fikandoes! gilde Feelken; en al de anderen beweerden dat Pier ken "stekezot" geworden was en dat het
slecht met hem zou afloopen. Alleen Fietriene zat ernstig naar hem te
luisteren, met strakke oogen van geboeidheid en met natte lippen.
- Och! ''[{'n kàn mee ulder nie spreken! Ge zijt als sloaven geboren en ge zilt als sloaven stirven! riep Pier ken, wrevelig opstaande.
Zij hoonden hem luide en zeiden dat zij al zijn zottepraat gaarne
voor een tweede borreltje zouden cadeau geven.
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Meestal, terwijl ze daar nog zaten, kwam meneer Triphon dan in
de verte opdagen. Zij herkenden hem aan Kaboel, die vooruitliep en
zij begonnen dadelijk bedekt te gekscheren.
't Was een tegenvaller voor meneer Triphon, de hooitijd! Geen
kans meer om Siednie alleen in het donker te knijpen! De gansche
bende bleef aldoor bij elkaar en er was absoluut geen mogelijkheid
om zich ook maar even af te zonderen. Meneer Triphon's roode kop
gloeide van verre als een pioen in de zon en wat hij daar eigenlijk te
doen had was niet duidelijk, want het werk ging immers van zelf en
kon niet anders dan het ging; zood at meneer Triphon daar in minder
dan vijf minuten was uitgekeken en al niet veel anders kon dan Kaboel
op te hltsen om mollen te vangen, die er doorgaans niet waren, of om
kikkers na te springen, waar hij erg vies van was en die telkens, vóór
zijn neus weg, in de sloot neerplonsden. Hij bleef daar maar wat doelloos in de wei meeloopen, terwijl zijn oogen zich haa::.t niet afwendden van Sidonie, die in de frissche buitenlucht nog heel veel mooier
was danin de sombere fabriek: een warme bloem van schoonheid, met
blozende wangen en oogen die van jeugd en van bezieling tintelden.
Zij droeg een paars of lichtblauw jakje, dat haar vormen ontroerend
afteekende; en meneer Triphon gloeide en kwijnde van gefolterde
liefde; hij deed een voorraad op van wilden hartstocht, die in zijn
oogen laaide en zijn dikken kop d~ed zwellen.
Na het middageten genoten de arbeiders van hun noenstond-dutje.
Weer strekten zij zich op den berm onder de zacht suizelende populieren uit en de vogels zongen in het groen boven hun hoofd, terwijl
het briesje zacht hun warme slapen afkoelde. De meisjes, die haar
kousen hadden uitgetrokken, werden wel eens, door de mannen, met
hooipijltjes, geniepig langs haar bloote beenen gekitteld. Dat deed
haar angstig wakkerschrikken; en zij lachten of maakten zich boos, al
naar gelang van haar humeur, terwijl de mannen dolle pret hadden.
Om twee uur waren zij weer aan den arbeid en dan hadden zij te
werken tot de zon naar 't Westen neeg, met nog eens een half uurtje
rust tegen vier uur, om hun boterham te eten.
Het komend avonduur was 't heerlijkste moment van gansch den
dag. De zon brandde niet meer, maar daalde gloedrood naar den
einder, tusschen de wonderschoone, grijze en purperen luchtkasteelen van de wolken. De vogels riepen naar elkaar met lang-trillende
stemmen, om te verkondigen dat zij wilden slapen gaan; en overal in
de wijd-uitgestrekte weilanden waren de menschen druk aan 't werk
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om het reeds half-gedroogde hooi in kleine bergjes op te zetten. Het
was één wemeling van kleuren en bedrijvigheid. De ontelbare schoofjes
rezen als ft ware van zelf uit den grond en de gansche streek geurde
naar aromatische uitwasemingen. Het waren als zooveel kleine naturellenhutjes, groengrijs aan de oostzijde, oranje-rood en als met lichtend
goud omzoomd naar't westen toe. Een fijn, doorschijnend nevelwaas
kwam laag over den grond aankruipen en de stille slooten droomden.
De witte kerktoren stond gansch in 't goud en het statig kasteel scheen
tegen de donkere kruinen van zijn achtergrond te gloeien. Hier en
daar werd een wagen torenhoog geladen en reed uit het weiland weg,
getrokken door twee of drie paarden, die van verre klein leken als
kinderspeelgoedpaardjes. De zingende koewachtertjes keerden met
hun loeiend vee naar de stallen terug en 't rook naar melk en muskus,
daar waar zij voorbijtrokken. En eindelijk was alles opgestapeld en
geharkt; en langs den mullen landweg, waarvan het fijne zand in
lichte, gouddoorzeefde pulvering opstoof, keerden ook de maaiers en
de hooiers dorpwaarts. De maaiers droegen hun glinsterende zeisen
over de schouders als waren het symbolen; en de hooiers droegen
hoog hun lange, fijne vorken, die op flikkerende lansen leken. Hunne
gezichten waren rood-en-bruin gebrand en zij keuvelden opgewekt
en vroolijk. De meisjes plukten soms een roode of blauwe bloem
onder de blonde korenhalmen en hielden die tusschen haar tanden
en knabbelden op 't stengeltje.
De schoone, heldere avondlucht werd licht en ijl, met fijne, groenachtige glanzingen boven het langzaam wegtanende oranjerood in ft
westen. De musschen tjilpten schril in de boomen waar hun nesten
zaten; en heele Benden spreeuwen zwermden uit de weiden op en
cirkelden in wijde kringvlucht heen en weer, gansch zwart tegen het
ijle van den hemel, in het om beurten aanzwellend en weer wegstervend gezoem en gekrijsch van hun pijlsnelle vaart. De eerste schoone
sterren twinkelden ....
Het was een dag als een zegen geweest en morgen zou het weer beginnen ....
Einde van het eerste deel.
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GEDICHTEN.
LIEFDE.
Kan liefde te onstuimig wezen.
zou toch mijn geven, vràgen zijn?
Dit doet mij voor mijn liefde vreezen
Het brandt mij als een felle pijn.
Ja, liefde kan t'onstuimig wezen,
Zo6 dat het dwingend vragen is.
En ik wou gaaf mijn liefde geven;
Een liefde die te dragen is.
Zie, ik kniel neder aan u voet
Maak gij mij rustig met uw handen
En leer mij hoe ik minnen moet.
Geen woord nu meer - en niet-met-al.
De stilte slijpt de kostbre randen
Aan Liefde's zuiverste kristal.
DE NACHT BOUWT NISSEN.
De nacht bouwt nissen uit de hoornen
en door geruiten vensters straalt
het witte maanlicht, waar, in droomen
Madonna met haar kindje dwaalt.
Nacht heeft het schoon van de Gothieken.
De bogen bouwen zuil op zuil
waaronder stil zich de mystieken
Geest van Rafael verschuil'
Het ritselen wen de bladeren vielen
Wordt 's nachts een koorzang bij een mis

o Laat

mij hier boetvaardig knielen.
De dag bidt om vergiffenis.
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OVERGAVE.
Zij sprak - en aan haar woorden dronk
Zij zich een roes van zoete minne
Zij sprak - en uit haar woorden klonk
de vreugd van haar verrukte zinnen.
Zij sprak aldus: Nooit lief, heb ik te voor
't geneugt der zoete min gedragen;
Nooit lief, heb ik wen ik zooveel verloor
om zUlk een vreugde durven vragen.
't Is in mijn armen of jouw wilde lust
en drift verstilt tot een volmaakte vrede.
Nu weet ik niet wie onzer meér de rust
van onze liefde deelt deelt den ander mede.
Maar spreekl en laat jouw innigst woord
de brand van ons begeeren weer ontsteken.
Ik vrees - spreek lief, - dat in dit stil accoord,
ons heimelijk bezit van liefde weer zal breken.
En wijl zij sprak, dronk hij haar liefde in
en zocht haar mond en tastte om haar leden.
Tot dat zij %Weeg Toen zong zijn stem: Ik win!
en door jouw liefde sterft in ons het Heden.
Zij sprak niet meer - doch aan zijn lippen dronk
Zij zich een roes van zoet beminnen
Hij sprak niet meer - Maar uit zijn oogen blonk
de helle glans van zijn verrukte zinnen.
1918
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MANESCHIJN MET KOEK.i)
I
Met Moeder alleen is ze op het plaatsje achter het huis; moeder zit
op het houten stoepje, ze schraapt wortelen en ze zingt: "Mijn dierbaar Spanje, land mijner vaad'ren .... mijn dierbaar Spanje •.•. land
waarikwoon .... " Moeder kent zeker het liedje niet verder, want ze
komt altijd weer op diezelfde regels terug, maar dat hindert niet, dat
is juist wel goed. Het kleine meisje laat zich behaaglijk tegen het hekje
hangen - maar ze geeft ook wat wicht aan haar voeten, want de latjes
zijn wrak - en ze kijkt naar moeder en ze heeft een heerlijk slaap'rig
gevoel op de oogen. "Mijn dierbaar Spanje .... land mijner vaad·ren •••.
mijn dierbaar Spanje .••. land waar ik woon!' Hoeveel wortelen liggen
er nog in het mandje •... als moeder met iets klaar is, gaat ze altijd dadelij k wat anders doen. .•. en dan zingt ze misschien niet meer. En
dan .••. Zooeven, toen moeder ophield om de tweede bos te halen, was
alles plotseling anders, bijna alsof het er heelemaal niet was. De sloot,
het huis, de lucht, de boom, hun boom, dien je overal ziet •.•. als je
weten wilde of het er alles nog stond, den moest je er met opzet naar
kijken •••. maar toen moeder weer op het stoepje zat en weer zong
"Mijn dierbaar Spanje ..•• land mijner vaad'ren!" toen was alles er
weer vanzelf, desnoods hield je de oogen dicht, ook was het vlak-bij,
je hoefde nergens met opzet, om te zien, naar te kijken. Dat is altijd
heerlijk, als alles vlak-bij en vanzelf bij je is, - en daarom moet
moeder blijven zingen. Telkens plonst er een wortel in het water, een
dikke goudvisch, die vliegensvlug spartelend naar beneden zwemt wat ruikt het heerlijk, als er wortelen worden geschrapt - bijna is
moeder klaar, nu doet ze de laatste, nu heelemaal. Juist op tijd, het
licht is weg. Daar komt de maan, de volle maan. Aan den over kant van
de sloot komt hij juist over de tuinschutting te voorschijn, dadelijk
zal hij wel hooger rijzen. Moeder is naar binnen gegaan, ze gaat haar
I) Uit een in het volgend jaar uit te geven bundel van saamhoorende schusen: "Het Huisje aan de Sloot."

MANESCHIJN MET KOEK

287

breikous halen, een toertje of wat breien in schemer is zuinig voor de
lamp, zegt moeder altijd. Kan ze nu niet zelf met %Ïngen de dingen
terugroepen, dat %e weer dicht-bij komen en zoo duidelijk %ijn, juist
als zooeven toen moeder zong? Kent ze de wijs? Probeeren •.•• wel ja••.•
en daar komt het ook al. "Mijn dierbaar Spanje •••. land mijner vaad'
ren." Net alsof je een kalkomanie-prentje, dat dof was, van het schoteltje trok •••• voorzichtig •••• ineens helderl De wind vooral is nu %00
duidelijk, en zoo vertrouwelijk, en er is een reuk van klaver, %OOeven
niet •••• de uitgebloeide vlierboom over de sloot wenkt en wuift en telkens aaien zijn takken de maan over het gezicht .•.. nu maar zoo stil
blijven staan en naar de maan kijken ..•• en neuriën .... niemand is er nu
om "bromvlieg" tegen haar te zeggen en met zijn zakdoek naar haar
te slaan.
Maar daar is moeder weer, met de breikous gaat ze op het stoepje
litten. Ineenen een angst: als moeder nu maar niet gaat zingen van:
"Lustig meisje, rep de pennen,
Sla maar om en kruip maar door ....,
want zulke liedjes roepen den wind niet dichtbij ....
Maar daar zijn de broers .... en daar is Vader. Kijk .... de maan .... de
maan! En %ij met allen .... Is dit wel ooit eerder gebeurd, dat ze allemaal op het plaatsje te zamen waren? Bij toeval kwamen ze juist tegelij k, ieder zocht wat anders, vader moest moeder iets zeggen, broertje
wilde zeker vragen of zij spelen kwam en groote broer zijn
hengel bergen in het schuurtje .... en nu gaan ze geen van allen weg ....
ze blijven en kijken naar de maan. Waarom zijn ze eigenlijk anders
nooit zoo bij elkaar? Ja, aan tafel, maar dan is het vaak haasten voor
Joodsche of gewone school .... en ook wel kibbelen en trouwens, dan
eetje •••• envreemd,dan%ijn ze veel dichter bij, maar nu lijken ze veel
dichter bij •... het is heerlij k.... het is als een onverwacht feest. De maan
is al zoo hoog en veel goud er dan anders. Ergens dichtbij praten menschen met vredige, halfluide stemmen .... die hebben den wind weer
nader geroepen. Een driehoekige wimpel van heerlijk goudlicht ligt
over de gladde, donkere sloot - , z66 zwart als nu toch de schuurtjes
en wallehokjes aan den overkant zijn. En zoo stil, zoo stil. Er piept iets,
heel in de verte, dan dichter bij, en nadert gekraak en geplons ....,
een lange, zwarte schuit wordt door den lichtbaan heengeroeid ••••
en is weer weg, in donker, eerst houdt het plonzen op•••• dan het
kraken, het piepen duurt het allerlangst, als van een slaaprig
vogeltje •••.
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De maan is vandaag veel dichter bij dan anders, de maan lééftl Ze
kruipt heel dicht bij vader, die naast moeder staat, ze pakt vaders
hand. Z66, nu durven, nu flink, vast kijken .... maar ze schrikt, want
de maan keek terug. Stijf dicht de oogen .... zooals haar hart nu toch
slaat!
"Kijk vader, nu zie je ze duidelijk .... oogen, neus en mond."
Dat heeft broertje gezegd. Maar vader vertelt, dat wat oogen lijkt
en neus en mond hooge gebergten zijn en groote, zwarte schaduwen.
Hooge bergen .... groote, zwarte schaduwen .... de wind is vlak bij en
fladdert al5 een vlinder en fluistert aan haar oor. Of daarginds ook
menschen zijn? Hij vroeg het héél zacht aan vader, merkte hij dan
ook dat de maan vanavond zoo heel anders is, was hij bang dat de
maan hooren zou? Neen, geen menschen, geen dieren, geen bloemen!
Niets kan daar leven, niets wil daar groeien. Maar waarom dan niet,
Vader, waarom dan niet? En ze schudt aan zijn hand en haar keel is
heet en dik ineens van deernis ....
Dat de maan koud en donker is, neen .... dat kunnen ze geen van
allen gelooven. Koud en donker .... en al dat licht? De heele hemel
straalt het uit, streel end, satijnig licht! Waar komt dan al dat licht
vandaan? Van de zon! De zon geeft het aan de maan en die geeft het
weer aan de aarde. Ze zijn allemaal heel stil en ze staren naar de maan.
De vlierboom aait er met zijn takken over en de wind is dichtbij, maar
onverstaanbaar. Wat is het toch vreemd en toch heerlijk, hier allemaal
samen en onverwachts zoo dicht bij elkaar te zijn.
Maar wat zegt Vader nu? Verstond ze goed .... zal vader laten zien
hoe de maan licht krijgt van de zon en licht geeft aan de aarde? En
moeten ze in de kamer komen om dat te zien? Nauwelijks te gelooven,
maar als vader het zegt! Ze gaan het keukentje door en in de achterkamer om de tafel staan, sprakeloos van spanning. Vader weet en doet
toch wel wonderlij ke dingen .... eens heeft hij aan een touw een aker
vol water heel hard laten rondslingeren en geen druppel vloog er uit.
Het glinsterde en woelde, het leek wel groene zeep, maar alles bleef
erin. Dat was, zei Vader, de middelpuntvliedende kracht. En wat gaat
er nu gebeuren? Moeder vraagt of het gevaarlijk is; toen met dat
water was ze zoo bang dat de aker uit vaders hand zou schieten en bij
eIkenzwaai riep ze "Vader, pas toch op .... Ben, pas toch op ... .'· tot
vader bijna boos was geworden. Maar wat er nu gebeuren gaat, is
zeker niet gevaarlijk. De koektrommel komt uit de kast; de zwarte
trommel met gouden strepen, zoo mooi als nieuw. Dat is pas twee
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weken geleden gebeurd .... een vreemde oude man heeft het gedaan ••••
niemand kende hem, hij kwam met een kar hun straatje door, al bellende, maar roepen deed hij niet .... hij was heel lang, zijn groote hoed
droeg hij achterover op zijn hoofd, zijn grijze baard kwam tot halfweg
zijn borst .... hij liep langzaam en deftig. Blaadjes en trommels maakte
hij als nieuw, en uit alle deuren kwamen kinderen, kwamen vrouwen
met leelijke, oude dingen geloopen, maar niets was zoo leelijk, zoo
oud, dat hij het niet nieuw maken kon. Dan ging er eerst uit een
groote pot met breede streken van een platte kwast een glanzend,
vettig zwart overheen .... maar dan .... 0 maar dan .... dan werden met
een dun en fijn penseel sterrige bloemetjes en veerige blaadjes, pukkeltjes als kleine kraaltjes, aren van draad-dunne haaltjes, alles van
goud, in het zwart geteekend .... en dat flonkerde! Dan zei niemand
een woord .... doodstil stonden ze om de kar met de potjes en ze keken
.... en onderwijl vertelde de lange, oude man van de mannelijke electriciteit en van de vrouwelijke electriciteit.... maar daar scheen iets
ver keerds in te wezen, want toen ze het aan tafel vertelde, mocht ze
t s middags niet meer bij de kar gaan staan. Gelukkig was hun trommel toen al nieuw gemaakt!
Altijd als ze sinds dien trommel ziet, moet ze denken aan den ouden
man met zijn langen baard en zijn grooten hoed .... maar vanavond
voor het eerst vraagt ze zich af, waar hij nu wezen zou, waar
zijn huis wel mag staan. En gaat er nu met dien trommel iets
gebeuren?
Vader heeft de lamp aangestoken, den trommel ernaast gezet. Opgelet nu .... De lamp is de zon .... en als vader nu het deksel van den
trommel tilt, dan moeten ze niet dadelijk erin, maar tegen den blanken binnenkant van het deksel kijken, want .... dat is de maanl Nu gegebeurt het .... en kijk nu .... kijk nu hoe van de lampzon de dekselmaan - die zelf natuurlijk geen licht is en geen licht geeft - de heldere stralen vangtl Maar nu verder, want er moet ook een aarde zijn.
De aarde .... dat is de bodem van den trommel, de ruimte tusschen
deksel en trommel is de hemel. ... donker nog zijn hemel en aarde. De
maan komt op ... : langzaam draait in vaders hand de deksel-maan en
buigt zich over de donkere aarde heen .... licht! Licht, dat de lampzon gaf aan de deksel-maan, die het uitvloeien doet over de duistere
trommel-aarde. Wonderlijk is dat .... en ze zijn allemaal heel stil ....
even laat vader de maan nu schijnen .... daar gaat hij weer onder .... in
vaders hand richt zich het deksel overeind, het helt achterover, de
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maan is onder .... nog eenmaal rijst de maan en tot op den bodem vloeit
het licht.
En wat is dat? Wat ligt daar .... vlak tegen den kant en net ZOO lang
en bijna van dezelfde kleur, zoodat ze het haast nietzagen ....een groote
reep koek! Is het wel mogelijk, koek in huis op Donderdag, terwijl er
alleen op Maandag koek wordt gekocht, omdat het dan waschdag is,
voor vrouw Komein? En dat terwijl moeder nog wel altijd zegt, dat
eenarmemensch al zijn schatten kent! Ze kijken elkander aan ••• de
maan is wel al onder, maar nu zien ze het toch!. ... ze kijken moeder
aan .... moeder kijkt vader aan .... en vader lacht .... nu lachen ze allemaal - nu is het pas recht, pas waarlijk feest. Dat begon al toen
moeder zong "Mijn dierbaar Spanje ...... en toen de maan kwam,
boven de schutting uit, en ze allemaal samen op het plaatsje stonden ....
toen werd het nog feestiger .... maar nu ze bij het licht van de dekselmaan koek hebben ontdekt in de trommel-aarde, nu vader goedvindt
dat, zoo maar op Donderdag, die koek wordt verdeeld; .. nu is het om te
huilen en te lachen tegelijk, z66'n feest! Als het op is, mogen ze dan
nog even kijken naar de wezenlijke maan? Maar vader mee ••• en
moeder mee! De heele lucht is licht, vlak en klaar, alleen nog de allerbovenste vlierboom-takken aaien zachtjes over de maan .... de wind is
hoog en niet verstaanbaar. Nu naar bed. Klaar wakker ligt ze, stilademend, achter de half-open bedstee-deuren.... starend naar het
grijze beschot meent ze nog de lucht te zien, vervuld van licht en van
wind .... als ze goed luistert, kan ze den wind zelfs hooren, als rondgaand gelispel, dat overal heimelijke boodschappen brengt .... De
wereld is zoo groot en zoo hartbeklemmend wonderbaar .... zij waren
zoo klein en zoo heerlijk allemaal samen .... met een trommel op tafel
kon vader laten zien, hoe de maan licht krijgt van de zon .... dat is allemaal waar .... en allemaal even waar .... en allemaal tegelij kertijd waar.
Ze waren dicht bijeen op het plaatsje .... en hoog, hoog was de maan in
den lichten hemel. ... het schijnt z66 vreemd, terwijl ze toch zelf niet
recht weet, waar het vreemde dan zit, dat de slaap zich laat wachten ....

KIEZEN OF DEELEN.
II
Het heeft den heelen dag geregend, van den vroegen morgen af.
Dadelijk bij het wakker worden heeft ze het gezien, gehoord, geroken.
Aan het pruttelen en proesten vande da kgoot in de snijding- want haar
bedstee is tegen den zijmuur aan - aan het weefsel van zilve~loovers
over het venstertje gespannen, hoog in den grijzen plankenwand,
aan den vochtigen reuk die door het kiertje drong. Zoo lang mogelijk
heeft ze gedraald met opstaan, liggen ruiken en luisteren, de oogen
half-dicht. Waarom praten ze in de leeslesjes op school altijd van den
"eentonigen regen?" De regen is niet eentonig, altijd wel kan ze ernaar
luisteren, zonder zich te vervelen. Want niet alleen fluit en zingt de
regen zelf allerlei fijne wijsjes - bij het neergudsen in de sloot, bij
het klukken uit de pijpen, bij het felle, puntige patsen tegen de groote
ruiten in de klas, bij het klateren in de boomen, vooral als het daarbij
dan nog waait ..... maar ook uit alle andere dingen slaat de regen onbekende geluiden, en stomme dingen geeft hij stemmen. Maar met
dezen regen was ze z66 blij, bij het wakker worden, dat het leek of er
iets in haar zachtjes smolt .... na veertien dagen harde, grauwe vorst, die
de wereld geurloos en kleurloos maakte, is hij gekomen! Stellig in
den voornacht al, want bij het naar school-gaan was alles alweer week
en buigzaam geworden. En z66 %acht .... alsof van uit de verte de
lente al héél zoetjes zit te blazen! En toch is het vandaag nog maar
Drie-Koningen. Dat wil dan altijd zeggen: de kortste dag is tenminste voorbij .... maar dat is ook alles wat de dorre, koude, starre Januari tot zijn voordeel zou kunnen zeggen, dat hij aan el ken nieuwen dag
één meer van de stukjes zet, die December er gaandeweg heeft afgeknipt. Overigens is bij December Januari wat de Maandagmorgen rekenen, schoonschrijven, handwerken! - bij den Vrijdagavondlamplicht, witte tafel, groentesoep! - vergeleken is. Met de lichtjes
van Sint-Maarten in November hebben ze weliswaar niet mogen
loopen, maar Sinter klaas is voor iedereen, zegt moeder - Kerstrois
bestaat voor hen,zooals voor de anderen, eigenlij kniet, maar inde Kerstvacantie deelen ze toch vanzelf en verder liggen ook voor hen de roode
lampjes en de roode trossen in de winkels te kijk en ook kerstprentjes
krijgen ze, een enkelen keer met zilveren sneeuwen echte kerkraampjes, dunne vliesjes, waar het licht zoo prachtig doorhenen schijnt. Ze
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weet het natuurlijk wel -, hun eigen Nieuwjaar valt in September,
maar als te middernacht het schieten en beieren haar wakker schrikt,
dan is het altijd als zag ze een afgeleefden hijgenden ouden man, in
nevelig grijs, met langen baard, smadelijk weggedreven en dan brandt
het achter haar oogen van medelijden -, waarom zijn de menschen
zoo ondankbaar en wreed, bracht het oude-jaar ze geen heerlijken
zomer, deed het niet voor ze wat het kon? Waarom jagen ze het op
klokslag de poort uit? Want ze voelt dan nog niets voor het nieuwe,
dat met één-en-dertig dagen Januari begint!
Nu is het Drie-Koningen, nu regent het. Vandaag begon de school
en het was er zoo warm, om in slaap te vallen, maar ook bibliotheekdag was het vandaag .••• en nu zit ze met haar boek onder de lamp. Na
vieren is het al minder gaan regenen en alsof hij ongeduldig zijn beurt
had afgewacht, zoo is tegen donker de wind opgesprongen. Bij buurman Top staat het poortje weer open - het klappert en rinkelt bij
elken vlaag, - vloog het nu maar eens eindelijk in de klink!
Ineens •••• hè, wat was dat? Dat kwam uit de verte! De wind zingt
ook, maar de wind zingt niet zoo. Ze kijkt naar haar broertje, naar
vader en moeder, die zitten allemaal over een boek en vader met de
krant, ze hebben niets gehoord - , dan was er ook niets. Scherp luistert ze naar buiten, fluisterend schuifelt de wind langs de huizen,
kruipt telkens even een snijding in, krijgt het er te benauwd en pakt
zich weer weg. Snuivend, met een schuin oog, gluurt hij om den hoek
van elk steegje en blaast dan eindelijk even uit - , hij is ook zoo wild,
hij haast zich altijd zoo - dan klappert de poort bij buurman Top
weer dicht, telkens bijna in de klink, maar nooit neelemaal. Nu is het
toch duidelijk, er wordt in de verte gezongen, dat is niet de wind. Ja,
de anderen hebben het ditmaal ook gehoord. En ineens weet ze het,
het golft warm door haar heen, de Ster komt er aan, de man met de
Ster komt eraan. Wat is het toch heerlijk, de dingen te kunnen vergeten! Verleden jaar is de man met de Ster er ook geweest, hoorden ze
hem ook uit de verte zingen en nu is zijn komen en zijn zingen in de
verte toch weer een verrassing.
Ze staan op de houten stoep -, vader alleen is binnen gebleven.
De kale zwarte takken strijken langs de lichte lantaarn aan den overkant, voor de smederij, het halfopen poortje van buurman Top
piept zachtjes heen en weer op zijn scharnieren, als bedenkt het zich
nog even welken kant uit, open of dicht, te slaan. Op het lichte gele
gordijn bij Bol, schuin-over, bewegen driftig, haastig de scha-
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duwen van de menschen in-de kamer .... gestommel en gegrom, zeker
is Bol weer dronken ••.•
Ver weg in donker en hoog is de lichte Ster; in hetaanzwevendalend, - nu gaat dus de man het bruggetje af - komt zij nader. Nu is
het weer net als verleden jaar••.• en ineens weet ze, toen was moeder
pas ziek geweest, toen had vader net het nieuwe tafelzeil gekocht, ze
ruikt het nog. Een jaar •••• een jaar ging voorbij •••• van twaalf lange
maanden, van vier eindelooze seizoenen. Hoor ze zingen •••• dezelfde
wijs, dezelfde woorden van verleden jaar.
"De Koning Herodes.... de koning Herodes,
Hij kwam zellevers veur •••.
Zeit de Koning Herodes.... al met zijn boos hart ••••
Wie is de jongste van u drieën, en die ziet er zoo zwart ••.•
Maar het kraakt in de boomen, de zwarte takken gaan langs den gouden lantaarn, dieschijntin del uchtte zweven, nude paal onzichtbaar is •••
en ze hooren geen woorden meer. Maar wel aldoor groeit de Ster, stralend-licht, aan den hoogen stok voortgedragen, als een zon zoo klaar
en groot. Nu zucht alleen de wind maar, van vermoeidheid nog, de
poort rinkelt eindelijk in de klink, het is stil, wonderbaarlijk stil geworden en dichter bij inmiddels de zanger gekomen ..•.
"En Bethlehem is er die schoone stad
Daar Maria met haar kir..dekie zat •••• "
Rondom de Ster in de zwarte lucht danst en trilt een krans van
prentjes •.•. een donker gezicht met tulband en baard .•.• is het Blauwbaard nog wel.. •• of is het eigenlijk de Koning Herodes ••••? Papieren
roosjes, zijden lammetjes •••• twee palmboompjes aan eIken kant, een
ezeltje, een koetje, een kindje in de krib •.•. op zijden lintjes moet het
voorzichtig uitgetrokken worden, zoo staan ze op het tafeltje te pronk,
die voor het raam hangen zijn plat, ineengeschoven, en zoo worden ze
verkocht •.•.
Nu komt ook de zanger te zien. Hij draagt, in twee handen, deSter
boven het hoofd aan den langen stok -, zijn voorhoofd is in donker,
in zijn open mond, die zingt, valt het licht.
"En Bethlehem is er die schoor e stad
Daar Maria met haar kindekie zat."
Wat is er toch met haar? kreeg ze het plotseling zoo koud of zoo
warm •.•.? Bethlehem.... Bethlehem.... wat klinkt het ver en mooi.
Maar •••• Maria met het kindeke •••• dat is voor de Roomschen .... en ook
voor de andE'.ren .... niet voor hen, niet voor haar.
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De Ster is nu vlak bij, groot en licht als een ster-vormige zon.
"Dat is er de Koning van Moorenland
En die hiet er••••
Is dat schrikken! Jongen, wat wil je toch, wat moet je toch, wat zeg
je toch? Boven mijn hoofd? Wat is er boven mijn hoofd? En ze keert
zich om tegen de deurpost, waarin ze leunde en haar hand wil tasten,
haar oog wil zoeken.
"Een ster •••• een licht .... een diamant .... daar naast je hoofd ...."
Nu ziet ze het, aan de deurpost, iets hooger dan haar hoofd, daar
flikkert een lichtje, een sterretje.... of een diamantje "Moeder, kijk,
wat kan het zijn ....?"
Het glazen venstertje van de Mezoezo vangt het licht van de Ster,
die wordt voorbijgedragen .... de zwarte lettertjes zijn duidelijk zichtbaar, het ééne woord, dat voor het venstertje van elke mezoezo staat,
eeuwig en overal, omdat, zegt mijnheer Snoek, de Rebbe, eeuwig en
overal op dezelfde wijze het rolletje er ingeschoven wordt. Ze zag duidelijk de zwarte letters van het ééne Woord - , is het niet het ontzaglijke, het geduchte "Sjemang!''?
De Ster gaat voorbij, maar ze durft bijna niet kijken, bijna niet luisteren. Wie door benauwde droomen lijdt, heeft iets overgeslagen van
zijn nachtgebed .... het is wel hééllang en sommige regels moeten drie
keer gezegd .... allerlei dingen hebben een beteekenis .... keek ze te
veel naar de Ster.... vond ze de Ster te mooi?
In het donkere straatje ziet ze den man verdwijnen, de Ster ver krimpen .... en van den zang komt geen woord meer ongeschonden over,
want de wind gaat denzelfden kant uit als de Ster; het glazen venstertje met de zwarte letters is nu nauwelij ks meer te onderscheiden, het
Woord trok zich terug, de mezoezo zwijgt. Ze zitten weer onder de
lamp en moeder schenkt koffie. Groote broer is daareven thuisgekomen, hij lacht, hij vertelt, hij heeft den man met de Ster gezien,
de Ster was van oude kranten gemaakt, de flarden hingen erbij; een
groote scheur zat erin.
"Onze Mezoezo gaf licht, toen de man voorbijging!' Ze durft niets
zeggen, nauwelijks luisteren. Het was om haar, dat de mezoezo licht
gaf en dat het ééne Woord naar voren sprong, zooals de storm was om
Jona!
Maar Vader wil dat iedereen zwijgt, hij kan anders zijn krant niet
lezen. Het wordt nu ineens heel stil, allemaal bukken ze zich over hun
boek en zij luistert naar buiten..... er is niets nu dan de wind, het
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poortje bij buurman Top is dus wel echt in de klink gevallen. Maar
er is iets in den wind, dat er straks niet was •••• en zou ze nu, langs de
mezoezo heen, naar buiten durven? Wie was die koning, waar een
hand kwam uit den muur en woorden schreef? Haar hart klopt .... ze is
bang voor de mezoezo, morgen zal ze zeker haar broertje aan dien
kant laten loopen, bij het naar school gaan! Altijd, tot nu toe, zoo vaak
ze de mezoezo opmer kte - heel vaak gebeurt dat niet - werd het blij en
warm bij haar van binnen, want dikwijls denkt ze dan aan het verhaal
dat vader eens vertelde van hoe vader als jongen met een kleiner
broertje, dat was oom Samuel, die zoo jong stierf, wandelend den weg
was kwijtgeraakt en ten langen leste in een dorp gekomen, waar ze
niemand kenden en nooit eerder waren geweest. Ze waren zoo moe en
nat en hongerig, maar ze dorsten nergens kloppen, tot ze eindelijk een
huis met een mezoezo %agen. Daar hebben ze toen gegeten en die
vrouw heeft ze droge kousen gegeven en die man heeft ze naar hun
vader, naar Grootvader, teruggebracht. En het was er, zegt vader altijd,
net als bij hun eigen moeder, en toch uren ver weg, en het rook er precies
zoo in dat verre huis, en ze hadden er bijna net zoo een mizrach, en
het boekenrekje met de tefilles, hing er ook aan roode koorden tegen
den muur! Ja, de mezoezo is lief, een vriendelijk teeken, hij meent het
goed•••• en de ster ....
Als ze het moeder vroeg, zou moeder dan weer hetzelfde antwoorden als toen ze zoo graag op Sint-Maartens-dag met lampionnen
wilden loopen? Chanoeka was hun lichtjes-feest, zei moeder toen,
mooier, blijder, heiliger! Ze spraken dat moeder niet tegen, ze wilden
enkel weten: waarom niet alle twee? Waarom niet Sint-Maarten eerst
en daarna Chanoeka? Toen heette moederdatonmogelijk,Sint-Maarten en Chanoeka hoorden niet bijeen, een Joodsch kind mocht ze maar
nauwelijks in één adem noemen. De één had nu eenmaal dit, de ander
dat ..•• elk mensch het deel dat hem was toebedeeld. Kiezen of deelen
....zei moeder; en toen ging ze weer door met strijken ....
Kiezen of deelen .... is het met de Ster en de Mezoezo zooals met
Sint-Maarten en Chanoeka .... kan geen mensch ze allebei hebben ....
mag een Joodsch kind ze eigenlijk niet in ééI1 adem noemen? Ze hoeft
het moeder niet eens te vragen, het %al wel weer precies hetzelfde
~jn. Jammer! Want wie Ster en Mezoezo beide had, die zou toch wel
heel gelukkig wezen.
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Altijd als het elf uur is, gaan de jongens van 't Franscheschool,de
"Fransche biggen, tt over het sintelpad voorbij naar het gymnastiekgebouw naast de bloemisterij. Het sintelgruis schuurt en knerpt rasperig onder hun slierende, schoppende voeten en telkens als er een
gaat langs de plek in den muur, waar het ijzeren ding hangt met
lI'S winters open, 's zomers dicht tt erop, klinken zijn stappen en zijn
praten een oogenblik zoo helder, als stond hij midden in de klas.
Meestal begint, als de laatste voorbij is, de toren van de Luthersche
kerk elf uur te slaan - , en daarop volgt dan twee keer in de week, op
Maandag en op Donderdag, de handwerkles. Van den vroegen morgen
af heeft ze daar dan al zóó tegenop gezien, dat ze maar blij is, als het
eindelijk komt - , het moet er trouwens toch geweest zijn, wil het
weer voorbij zijn! Ze krijgen handwerkles in een afzonderlijke klas,
in plaats van banken staan er groote, gladde, bleek-glimmende gele
tafels met lange groene spelde kussens erop vastgespijkerd, in de
breede kast tegen den achterwand worden de sigarenkistjes bewaard,
voor elk meisje één, elks werk erin, elks naam erop - , zoodoende
ruikt het er altijd naar sigarenkistjes. Juist misschien omdat hun
rijke oom Elie elk jaar het Sintniklaas-Iekkers in twee zulke sigarenkistjes stuurt - in één ervan pakt tante speculaas, het andere vult ze
met voor elk een letter en een reep, met voor samen twee zakjes: pepernoten en suikerbeestjes - zoodat koek en suikergoed en chocolade er heerlijk naar ruiken, juist daarom misschien kan ze in de hand
wer kklas die lucht nog minder velen; Sinter klaas behoort tot de heerlij kste, handwer kIes tot de aller-naarste dingen en het moest dus eigenlijk niet zijn, dat bij allebei dezelfde reuk behoort!
Bijna nooit komt de zon in de handwerk-klas, pas laat in den
morgen wordt er de kachel aangelegd, daardoor is het er soms zoo
koud, dat zelfs de knapsten en handigsten steken laten vallen en hun
rolzoompjes niet fijntjes-hard kunnen krijgen. Bij haar tukt dat nooit.
De bovenmeester noemt haar een onverbeterlijke sloddervos - ze
weetniet meer hoe vaa k wel, het gaat al jaren zoo door-maar de juffrouw
zegt altijd, dat ze wel zou kunnen, als ze maar wou! Want elk meisje
kan keurig gelijk leeren breien, niemand hoeft steken te laten vallen;
voor wie oplet is fijne zoompjes rollen volstrekt niet moeilij k en er is
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geen enkele reden, waarom op een merklap de hoofdletter I als een
lange, slappe slungel boven de K en de H uitsteken zou, en waarom
de twee beenen van de A niet even lang zouden wezen. De meester
zegt dat ze niet kan, de juffrouw zegt dat ze niet wil, en zij zelf heeft
er zich niet vaak in verdiept, maar eens, de klas uit en de gang opgestuurd, heeft ze zich afgevraagd: waarom zou ik nu eigenlijk niet
willen als ik kon? Is het hier soms zoo plezierig in de koude gang? En
dan .... als iemand mooie opstellen kan maken - en dat kan zij, en ze
doet altijd haar best, dat elk volgend nog beter dan het vorige zal
worden! - dan gaat zoo iemand toch zeker niet met moedwil verkeerde woorden gebruiken en leelijke zinnen opschrijven? En als
iemand mooi kan zingen, zingt hij dan soms met opzet valsch? Zoo
denkende, heeft ze zich in de gang volstrekt niet verveeld en het was
gauw twaalf uur. Soms krijgen ze als schrijfvoorbeeld "Willen is
kunnen" - niet gemakkelijk, een u en twee n's naast elkaar! - in de
tweede klas schreven ze het op de lei, in de derde met potlood, in de
vierde voor het eerst met inkt - alle meesters zeggen dat het beduidt:
"als je je best maar doet ...." Maar hoe kàn iemand willen wat hij heelemaal niet kan, en dan .... waarom zou %ij nu met alle geweld willen
rolzoompjes maken en stukjes inzetten, op den draad en op het
patroon! lederen Maandag en Donderdag is haar eerste denken, als ze
wakker wordt: "handwerkles," en dan kan het, voor hààr part, net
zoo goed vriezen of Tisjngo-baäf1) wezen, en als ze, de andere
dagen, langs de handwer k-klas komt, kij kt ze altijd den anderen kant
op!
Vanmorgen .... voor den allereersten keer, was dat alles anders .... vandaag heeft ze naar de handwerkles verlangd, niet om de les, maar om
de nieuwe juffrouw! Verleden week is de nieuwe juffrouw gekomen en
ze lijkt niets op de vorige. Van het gezicht van de vorige kende ze elk
plekje - want wie zoo knoeit en broddelt als zij, staat natuurlijk de
helft van den tijd naast juffrouwsstoel! Haar oog-appels waren precies
als de zee op het kaartje van Noord-Holland, dat Piet Mol eens heeft
geteekend, de knapste van de klas, die zoo mooi met zijn duim kan
doezelen: een rond kringetjes van het allerdonkerst potlood-blauw,
met de duim naar binnen gedoezeld, haar ooghaartjes héél korte witte
draadjes of eigenlijk meer van die dunne graatjes, waardoor gestoofde
snoek bijna niet te eten is en haar wenkbrauwen precies zoo. Haar vel
I) De negende van de maand Ab, een treur en vastendag.
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moest vast veel droger zijn dan van een ander menseh, ze had tusschen
haar neus en haar mond geen gootje, dat gaf iets strengs aan haar gezicht en als je heel dicht bij haar moest komen, om nu eindelij k eens
te leeren hoe je een steek optrekt uit de diepte, dan rook je een rare
lucht .... niet vies, maar vreemd .... vervelend.
Verleden week Maandag ging ze weg -, sommige zeiden: trouwen,
met haar vrijer! -, anderen dachten: stilleven van haar centjes, want
ze moet schatrij k zijn. En Donderdags daarna is de nieuwe juffrouw
gekomen. Dat is benauwd geweest .... elk meisje moest haar kistje
dichtgesloten voor zich zetten, de juffrouw kwam de tafels langs - ze
is dik, ze heeft bruin haar, bruine oogen, een diep gootje tusschen
haar neus en mond, haar vel is heelemaal niet droog, ze ruikt lekker!
- en ze maakte de kistjes open en keek alles na wat er in zat. Wat
keken de knappen trotseh, wat zaten ze rechtop, de deksels van hun
kistjes konden ook bijna niet dicht, zooveel zat erin - , en zij had
alleen een halve kous! Alles heeft de vorige juffrouw in de kachel gestopt - , totdat die kous eindelijk af is, mag ze voortaan niets anders
doen dan breien. Toen de nieuwe juffrouw het deksel van haar kistje
tilde en er niets voor den dag kwam dan die halve kous van geel katoen,
erg groezelig 66k, dat was wel benauwd, ze dorst niet verroeren, niet
kijken, vast verwachtend dat de juffrouw.... ja wat ze zou doen, dat
kon ze niet eens denken. Toen had ze ineens een warme hand onder
haar kin gevoeld, ze moest de juffrouw aankijken, en die keek haar
aan, een heele poos, en toen liet ze de kous weer stilletjes in het kistje
zakken en ze zei er niets van, ze zei alleen: "Jij bent zeker wel knap in
andere dingen ...:'
En sinds dien Donderdag van verleden week .... wat kan ze nu, wat
mag ze nu, wat zal ze nu voor dat goede, lieve mensch toch wel doen?
Zou er ooit mogelijkheid wezen, dat ze haar redt uit een brandend
huis of een hollend paard tegenhoudt dat juist op haar toespringen
wil.. .. of net bijtijds komt om een ster ken man te halen, die haar uit het
water redt .... of om met een rooden doek te zwaaien en een trein tot
stilstand te brengen - bijna was ze eronder! - of om haar te verplegen in een akelige ziekte, pest of zwarte pokken, als niemand bij haar
durft? Tot nu toe gebeurde er niets .... Ze heeft natuurlijk haar best
in de klas gedaan, tot op schoonschrijven toe, ze is drie keer
geprezen, maar dat weet de juffrouw niet en het is ook lang
niet genoeg. Wanneer zal er toch eens een gelegenheid komen?
Mijmerend kij kt ze uit de hooi'te ruiten naar de witte wolken ....
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die dUr .... is net Gelderland .... maar nu al niet meer, nu een koe, die
lui op zijn buik ligt in een blauwe wei .... losjes hangt de breikous in
haar verslapte handen, de pennen bungelen .... kij k, daar zeilt er een
aan, die precies een ijsbeer is .... waar zou het wel op lij ken gaan, als
die twee tezamen komen?
Ze schrikt .... een pen glipte de breikous uit en schiet in een vaart
onder de tafel op den grond. Iedereen kent dat geluid, iedereen kijkt
haar kant uit. Haar heele rug wordt warm .... als het nu tenminste de
losse maar is, 0, laat het de losse zijn! Het was de losse niet .... een
heele rij steunlooze steken staan als kleine tandjes overeind. Gauw de
pen .... gauw dan wat .... eer ze naar onderen kruipen .... want dan is er
geen redden metr aan.... één voor één prikt ze ze op de pen, haar
ooren gloeien, haar vingers trillen, maar het gaat .... op vier na, op drie
na .... nog twee .... nog één .... ze zitten weer vast, ze zijn weer gevangen! Ach.... dat ze er nu juist in het midden, één overslaan moest ....
diezaktnu al .... eiken keer duikt hij onder een verder draadje door,
verdwijntverdernaaronderen .... het lijkt "de dood in het drijfzand"
wel!
Nu is er niets meer aan te doen, nu moet de juffrouw helpen! Nu
staat ze naast de stoel .... hè, dat is wel een heerlijke rust, de juffrouw
heeft de kous in haar hand, nu komt het vanzelf wel in orde .... maar
niet eens ernaar kijken; een steek uit de diepte naar boven halen, dat
leert ze toch haar levensdagen niet!
Wat heeft deze juffrouw haar tafeltje gezellig.... een rose haakwerkje .... een prachtig, glanzend glazen blok met een gekleurd prentje erin
dat naar alle kanten zichzelve spiegelt, kluwtjes en kaartjes wol,
blauwen rood en geel en paars. Eén van de kaartjes is leeg.... er staan
woorden op, gouden lettertjes, die glanzen in het licht van het hooge
raam. Kijken wat er staat, het hoofd een beetje schuin naar de juffrouw toe. Het is Fransch. Niemand weet het .... maar ze kent een
beetje Fransch! Hoe ze de woorden moet uitspreken, dat weet ze door
de aardrijkskunde: "Bordeaux," de eau is 0, de x telt niet mee;
"Touraine" -, de ou is oe, de ai klinkt als een gerekte è -, de e aan
't eind wordt nauwelijks gehoord; "Rennes" - , de e voor n is a, en
de rest schijnt er alleen voor de pronk te staan; "Verviers" - , een
Fransche v lijkt op een Hollandsche "wlt - en ,,iers" is "jee:'
Wat sommige woorden beteekenen, weet ze uit boeken, waarin
menschen voorkomen, die Fransch spreken - , geschiedenisboeken
die in den tijd van Napoleon spelen. Meestal is één zinnetje in het
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Fransch geschreven en onder aan het blad vertaald -, verder doen ze
dan maar net of zulke menschen Hollandschspreken. Ze kent ook een
ergenFranschen vloek "Sacré nom d'un dieu damné"-, dat riep een
heer met zwarten baard die uit een luchtballon viel! Ze heeft er eens bij
gestaan dat meisjes van 't Fransche school touwtje sprongen, eén, een
erge nuf, riep telkens als ze haken bleef ,,0 ciel" - haar groote broer
stond erbij en zei op 't laatst "och kind, praat toch je eigen taal en
roep ,,0 hemel!" Dat wist ze toen meteen! Van wat op dit kaartje
staat, kan ze den heelen eersten zin begrijpen, tot het vraagteeken toe:
"Etes-vous content de cet article?"
Een schrikje .... het is zoo raar stil .... er gebeurt iets .... ze kijkt naar
de voorste tafel, en ze begrijpt. Soms, in de klas, laat de meester een
jongen een heele poos met kwaaddoen begaan, komt dan op zijn
teenen dicht-bij, pakt hem bij zijn oor en sleurt hem naar den hoek ....
meestal lukt het niet, wordt hij juist bijtijds gewaarschuwd, of hij
mer kt het aan het kijken van de anderen, die lachend te wachten zitten
wat er gebeuren zal. Dat is wel valsch, maar de meesten doen het. Ook
die twee in de voorste bank, en daardoor merkt ze, dat de juffrouw
haar in 't oog houdt, een heele poos misschien al! Maar de juffrouw is
niet boos. Ze kijkt naar haar en dan naar het kaartje, neemt het kaartje
op en leest de woorden.
"Wat daar staat.... kun jij dat lezen?"Detwee in de voorste bank
rekken hun hals .... ze durft niets zeggen, niet fluisteren, alleen maar
"ja" knikken, met een rood hoofd.
"Ken jij dan Fransch....?"
Gelooft de juffrouw haar niet? Geen geluid wil haar nu uit de keel,
wil haar over de lippen. Alle meisjes zijn stil, in alle handen rust het
werk, allemaal kijken ze ....
"Zeg me dan eens, wat er staat?"
"Etes-vous...." Zijt gij ...." Ze kij kt de juffrouw aan. Die zegt niets ....
maar haar oogen worden groot, haar mond gaat open van verbazing.
"Content.... " Tevreden .... " En weer kijkt ze de juffrouw aan. Ze
weet wel, dat het goed is - het oude heertje dat vader kent, mijnheer
Content, zal toch wel weten wat zijn naam beteekent, al wordt die als
Hollandsch uitgesproken! - maar toch .... het is zoo raar, ze zijn allemaal zoo stil, het is juist als liep ze heel alleen midden op hard, glad
ijs, dat maakt ook zoo duizelig.
"De cet article ...."
lin ze kijkt weer naar de juffrouw. En nu begint de juffrouw ineens
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te lachen, dat al haar mooie, witte tanden blinkend te zien komen,
haar lippen bewegen, als ging ze iets zeggen. Het kleine meisje begrijpt! De juffrouw verwacht, dat ze "de" zal vertalen met "van",
want "de" beteekent "van" maar nu beteekent het natuurlijk "met"
of "over" "Content de cet artiele" - tevreden van dat artikel.. .. zou
immers onzin zijn. Kijk, de lippen van de juffrouw bewegen, en ze
lacht, vol verwachting .•.. En ineens voelt ze, dat het de juffrouw tegen
vallen zou, dat het een teleurstelling voor haar zou wezen, als ze goed
vertaalde, als ze "over" zei .... ze denkt zoo stellig, dat ze beter weet,
dat ze zoo-meteen verbeteren mag .•.• Zal ze dan maar niet, om de
juffrouw plezier te doeR, zich houden of ze het niet weet en "de" met
"van" vertalen? Maar ze is juist zoo trotsch dat ze het wel weet. Neen,
ze kan het niet •..• en haar lippen gaan al open. Dan ineens, komen
haar wenschen in haar op: uit diep water halen, uit een brand
redden, van zwarte pokken genezen, een trein tegenhouden, een hollend paard •..• het lijkt nu net of dat allemaal makkelijker zou zijn dan
iets ver keerd te zeggen, terwijl je juist zoo trotsch bent dat je het goed
weet. Haar gezicht wordt nog rooder, haar lippen gaan weer vaneen
en nu zegt ze het ..•.
"De cet artiele" "Van dit artikel." En daar komt het al!
"Heel goed!" prijst de juffrouw "héél, héél knap van je •... maar
"de" beteekent hier niet "van" maar "met" of "over." "Content de"
zie je, dat hoort bij elkaar, "tevreden over" ..•. begrijp je?"
Ze kan niets zeggen, ze tuurt naar het kaartje in haar hand,
de gouden lettertjes dansen, en schieten fonkelpijltjes uit
met kleine, heel-kleine regenboogjes erin .... schielijk wrijft ze haar
hand langs de oogen. Nu verder .•.•
"Si oui .... " "Zoo ja •••• "
Maar de deur is open gegaan en de bovenmeester, met zijn bleeke,
strenge gezicht, zijn hooge, vier kante schouders, komt langzaam de
klas ingdoopen. Geen, die nog opkijken durft -, allemaal lijken ze
in de banken kleiner te worden, achter de tafels te verdwijnen, heel
hard te breien, heel vlijtig te naaien.
De juffrouw geeft haar gauw de kous terug, de juffrouw
heeft zelf ook een kleur gekregen. "Gauw maar weer naar je
plaats."
"Zoo juffrouw•... was die knoeister weer eens bezig geweesti'''
"Wel neen, mijnheer •••• ze doet heel goed haar best. Maar iedereen
kan toch wel een steek laten vallen."
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De bovenmeester ~egt niets, hij blijft nog even voor de klas, vlak
naast de juffrouw staan .... ~e durft ~elfs niet op te kijken of hij naar
haar kijkt .... ij~g, akelig stil is het.
De vorige juffrouw begon altijd dadelijk over haar tegen den bovenmeester te klagen. Nee •.•. hard was het wèl, maar spijt heeft ~e niet.
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Beter is het, in de~e dagen, maar niet al te veel naar de lucht te
kijken! Wie het toch doet, ~et altijd opnieuw dat sinds gisteren het
figuur van goud op blauw, dat lucht en boomen samen maken, alweer
veranderd is, alweer meer blauw, alweer minder goud .••. en dat beteekent immers dat de mooie helft van den herfst op ~ijn einde loopt
en dat de winter komt, eIken dag een klein stukje dichter bij! Op
school ~ngen ~e al:
Weer valt van tak en twijgen,
Het laatste blaadje af,
maar dat is toch eigenlijk een onnoodig vooruitloopen, een treiterig
dreigen.... want z66ver is het gelukkig nog niet. Terwijl ~e het
zingen, schijnt zoowaar de ~on door de ramen, onder de banken wrijven ze de pas-geraapte wilde kastanjes langs mouwen broekspijp
spiegelend en bij alle kapstokken staan versch-gesneden takken, in
kringetjes om beurten wit en donker geschild. Want overal liggen
takken te raap, overal worden boomen gesnoeid! Dat is precies, alsof
er luiken worden wagenwijd opengegooid, die z66 lang dichtzaten,
dat iedereen ze vergat. Gaan ze open, dan is het ineens weer alsof ze
nooit dicht zijn geweest en elkeen herinnert ~ich heel goed dat ze
verleden jaar ook den gouden zonnewijzer daarginds in de ~on konden
~en blinken, en, tusschen de huizen van het overpad door, héél in de
verte telkens één draaiende molenwiek. Den heelen ~mer hebben ~e
tusschen de hoomen als in een prieëltje geleefd, geen gedachte meer
aan den zonnewijzer en aan de molen in de verte.
Voor "Weer valt van tak en twijgen" is het dus nog wel te vroeg,
maar beter is het toch, in de~e dagen maar niet te veel naar de lucht te
kij ken .... want het leven is nu één en al trillend en tintelend geluk. Het
is, om te beginnen, alle dagen mooi weer, en de zon is zoo zacht in den
herfst en alles is goud en paars en dauwig-blauw, ruim en innig, koel
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en warm tegelijk. Dat is wel alleen in den herfst zoo, maar de herfst
komt elk jaar. En brengt, elk jaar, Loofhuttenfeest mee .... daar kan
men rustig op wachten, dat blijft niet uit. Er zijn, ten tweede, veel
vruchten, veel meer dan verleden jaar. EIken dag op hun weg van en
naar de school, blijven ze voor den fruitwinkel van Nathan Goudsmit
staan; het is een laag oud huisje, het groenhouten geveltje met de
witte randen waaruit een ossekop met groote bolle oogen naar buiten
kij kt, versmalt zich naar boven toe met aan weerszijden een zwierigen
krul, in den zomer staan er vaak Engelschen voor te kij ken en wijzen
elkaar de buitelige cijfers, dan komt Nathan Goudsmit in de deur en
lacht en doet of hij Engelsch kan praten en verkoopt een heeleboel
fruit! Maar dit jaar is er zóóveel, dat het voor de twee raampjes niet
uitgestald kan worden, nu hebben ze buiten over stoelen planken gelegd en daarop schotels en borden gezet met stapels peren en pruimen
en druiven en meloen, die boven alles uit zoo heerlijk ruikt .... Vader
zegt, het is een buitengewoon vruchtenjaar, maar och, er waren ook
vorige jaren vruchten genoeg!
Neen, er is dit keer iets anders, dat verleden herfst niet was en volgenden herfst niet zal zijn, er is een gouden bruiloft in de kille 1),
Pinchas Lezer en zijn vrouw zijn over een paar dagen vijftig jaar getrouwd en hun trouwdag valt op "Simchas Touro" 2) en Pinchas
Lezer is niet alleen de goosen 3) van oude "tante" Rebecca, zijn vrouw,
maar hij is ook "goosen Tour0 4)." Dat is iets, wat iedereen elk jaar
graag wil wezen, want de goosen Touro mag v66rdansen met de wetsrol, in den allerprachtigsten wikkel in de armen, dat de zilveren
belletjes van de siertorens fijntjes rinkelen, en daarom wordt er elk
jaar geloot, wie het wezen mag. Ditmaal viel het lot op Pinchas Lezer.
Toevallig! Ja, héél toevallig! Ze hebben het wel gezien, de jongens,
hoe de groote mannen tegen elkaar knip-oogden op het sjoelplein en
hoe iedereen stilletjes lachte, toen ze hoorden dat Pinchas Lezer
goosen Touro zou :ûjn .... ze hebben het ook wel gehoord, toen mijnheer Snoek aan Vader vertelde, dat Pinchas Lezer weer een loofhut
bouwt en dat ze daar allemaal onthaald zullen worden, en dat de ker kekamer wordt versierd, en dat de kinderen hem "Boroech Habo" toeI)
3)
3)
4)

Joodsche gemeente.
Het feest van de "Vreugde der Wet."
Bruidegom.
,,Bruigom der Wet."
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ûngen zullen, want in vroeger jaren is Pinchas Lezer parnas 1) geweest.
En nu zal het meteen uitkomen, nu moet het meteen uitkomen hoe
het zit met de broek van Pinchas Lezer, en wie er gelijk heeft: vader
en moeder, die altijd volhouden, dat hij wèl elken avond zijn broek uit
komt of ûj, die zeggen dat het onmogelijk kan, omdat ûjn voeten
veel te scheef naar buiten staan, de hakken bijna tegen elkaar en van
dl! punten de eene Oostwaarts, de andere Westwaarts wijzend. Zulke
gekke voeten al~ Pinchas Lezer heeft ter wereld geen ander mensch,
oude weduwe Arons is nog de eenige levende die hem jong heeft gekend, en toen waren ze al zoo! Vader en moeder ende anderen hebben
geen één bewijs dat hij uit zijn broek kan, maar zij wèl dat het onmogelijk is -, of is Pinchas Lezer soms niet rijk genoeg om een
Sjabbes-broek te koopen? Waarom trekt hij wel voor Sjoel een andere
jas aan en zie je hem altijd met die ééne broek, over straat en op de
markt en als hij met de boot naar stad gaat en op visite en Woensdagmiddag bij de schutters? Want Pinchas Lezer is overal, hij heeft voor
alles tijd. Daarom komen ze hem ook zoo vaak tegen •••• en eiken keer
kijken ze naar zijn voeten en praten zachtjes over zijn broek - , wie
krijgt nu over zulke voeten de pijpen heen van een stijve en niet eens
zoo erg wijde, zwarte lakensche broekl Maar nu zal het uitkomen ••••
want als hij naar eenigszins kans ziet uit zijn oude te komen, koopt hij
zich toch zeker voor zijn gouden bruiloft een nieuwe broek.
Wonderlijk vlug gingen de dagen voorbij •••• in een tinteling van
goud en blauwen bruin en paars, in een reuk van vruchten en een
reuk van sparregroen, de reuk van den herfst en de reuk van de gouden bruiloft. Omdat ze voor de grooten bloemen hebben gehaald,
sparregroen aangedragen, touwtjes uitgekluwd mogen ze nu de versierde kerke kamer eventjes zien ••.• tegen de groene wanden staan de
groene stoelen, er is geen puntje hout, geen vlekje behang te zien en
tot in de zoldering zitten de gele en bruine en paarse en roode bloemen
gestoken. Het kleine meisje is nooit eerder in de kerke-kamer geweest, wel ziet ze de deur wanneer ze achter-in en een hUl eind boven
de mannensjoel, somwijlen naast moeder staat, - want boven die
deur is de klok! Nu is ze achter die deur, nu is ze in de kerkekamer.
Kij k, de deur is niet eens heelemaal toe •... zou ze hem durven openduwen, even binnen kijken in de leege sjoel? Ze schrikt er haast van:
zoo leeg en zoo hoog en zoo stil en zoo schemerig. Den hoogen houten
kaarsenhouder naast de trap, die naar de heilige Arke opleidt, kan ze
1) Hoofd der gemeente.
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met de hand schier raken .... toch maar niet doen! Dáár is de plaats van
mijnheer Snoek, de gazan, en daar staat altijd Zadoks, de sjammos, en
daar vader en daar, achter in de hoogte, waar het nu een hol vol zwarten schemer lijkt, daar staat zij zelf, naast moeder, overmorgen. Niet
te sterk daar aan denken, anders is het net of ze hier nu twee keer is.
Maar wel aan overmorgen denken. Overmorgen als het hier niet leeg
en schemerig, maar zonnig licht - door hooge ramen, tusschen groene
gordijnen door! - en voller dan welken anderen dag van 't jaar zal zijn
- omdat er dan dingen gebeuren, die nooit anders gebeuren: het
huppelen langs de banken met de rollen in heel mooie wikkels onder
het zingen van de blijde, heilige Simchas-Touro-wijs en telkens als
die twee woorden komen wordt er viermaal, op elke lettergreep ééns,
met de siertorens gerinkeld en dat is juist alsof er vier handen vol
zilveren zaad door de sjoel worden heen geworpen en moeder zegt het
zelf 6ók: dat gaat een mensch door alles heen. Sim-chás Tou-ro, simchás Tou-ro ••.. zoo dansen en zingen dan de mannen. En daarna
komen de kinderen in sjoel om hun lekkers te halen, de meisjes zoo
goed als de jongetjes en zelfs de vrouwen mogen op dien dag een
oogenblikje in de mannensjoel wezen en iedereen lacht en praat want het is i mers de "Vreugde der Wed" - en de vaders nemen
hun kleine kinderen op den arm en laten ze eventjes aan de siertorens
raken, de zilveren belletjes rinkelen dan een beetje en de "goosen
Touro" deelt de zakjes lekkers uit. De goosen Touro •••• dat is over
morgen Pinchas Lezer. Maar morgen is het ó6k al JOOltof en morgen
is bovendien de eigenlij ke feestdag van Pinchas Lezer, morgenmiddag
worden ze in de loofhut onthaald en dan zal het uitkomen van de
broek ....
De kinderen moeten heel vroeg in den middag komen, en mogen
niet al te lang ook blijven - ze zijn vijftig jaar getrouwd en dus heel
erg oud - want daarna komen nog al de groote menschen.
Altijd heeft Pinchas Lezer de mooiste loofhut van de heele kille,
maar dit jaar is hij nog meer dan anders versierd, tot rondom den
ingang zijn de bloemen gestoken, hangen de groene loofslingers en
alles waait zachtjes in den wind. Tegen den achter kant van z;ijn huis, op
het groene bleekje, tusschen de dalias heeft hij zijn loofhut gebouwd
en vandaag belt er niemand aan de mooie, bruine deur, iedereen
komt er regelrecht het steegje door en langs den dikken grijzen regenbak op af. Ze wonen en ze eten daar acht dagen lang, maar slapen
doen ze natuurlijk in hun echte hui" daar zijn ook, voor later, de
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buren op koffie en koek genood - , in de loofhut komen alleen de
menschen van de kille. Buurkinders staan in de zon voor het steegje
en probeeren naar binnen te zien, maar elk die binnenkomt laat
achter zich dadelijk de poort weer in het klinkje rinkelen.
Ze zijn zeker niet de eersten, ze hooren lachen en praten •••• en ze
ruiken den blijden bruilofstgeur van sparregroen.O kijk .... waar de zon
over de schutting valt, hoe fonkelen daar de roode dalia's, hoe stralend-groen is daar het gras! En tot buitenop zit de loofhut vol bloemen.
Een witgedekte tafel schemert naar buiten.... kinderen eromheen .. ..
erover gebogen .... kijkend, wijzend, als lazen .ze elkaar iets voor ... .
wat mag er toch wel liggen op die tafel ....? Nu niet vergeten wat
moeder nog zóó heeft gezegd: eerst feliciteeren .... dan goed-Jomtof
wenschen .... dan complimenten van vader-en-moeder en dat vader-enmoeder zoo strakjes komen. Achter de tafel zitten Pinchas Lezer en
ntante" Rebecca - , hun vier gele handen liggen naast elkander op den
rand en .ze kijken naar de tafel, net als de kinderen en ze knikken en
.ze lachen .... net als de kinderen!
Vier lange biscuitjes voor elk! En geen gewone, maar van die fijne
met een dikken, gladden laag suiker ...., één geel, één rose, één wit,
één lichtbruin. Letters erop, roode letters. Op het gele: "Dit koekje
gaf mijn vader mij" - , op het rose "Omdat ik vlijtig leer" - , op het
witte "Nu eet ik vergenoegd en blij'" - op het lichtbruine "Dit
koekje smaakt naar meer." De roode letters staan op lichtbruin het
allermooist. Bij elke vier ligt een papiertje met den naam van het kind,
voor wie ze zijn. Zouden ze dat nu al dadelij k mogen hebben? Of zou
het nog een poosje moeten blijven liggen? Kijk .... .zij ligt daar, naast
haar broertje. Wat staat het mooi, op het wit en zoo overal vlekjes zon
ertusschen. Ze kijken naar Pinchas Lezer en naar "tante" Rebecca
en allebei tegelijk denken .ze er ineens weer aan .... de broek! Maar
hoe komen .ze erachter? Ze zitten allebei stijf opgesloten tusschen de
tafel en den wand, want héél groot is een loofhut natuurlijk nooit en
hun etenstafel staat erin, met het grootste witte tafellaken, dat naar
alle kanten afhangt tot bijna op den grond. Als .ze eens, stilletjes, dat
kleed een beetje in de hoogte tilden? Beter nog, als ze eens eventjes
eronder kropen, - er kan toch iets uit hun .zak zijn gerold! - dan
.ziet niemand het en kunnen .ze op hun gemak onder.zoeken. Niemand
mer kt er iets van .... en daar zitten ze onder de tafel. Eerst zien ze
heelemaal niets, hooren alleen vlak-bij een heeleboel schuifelende
schoenen .... nu wordt het wat lichter .... dat groote, donkere dààr, met

DE BROEK VAN PINCHAS LEZER

307

ZI1veren glansjes, dat is tante Rebecca's zwart-satijnen rok .... Daarnaast, op den grond, twee glimmende vlekken, Pinchas Lezers twee
schoenen, waarin ûjn zonderlinge voeten Ûtten. Ze kunnen best even
fluisteren, rondom ze en boven ze is het nu àl gelach en rumoer. Zie je
nu wel, het is toch de oude, zwarte broek! Ze wisten het immers wel,
hoe kon het ook anders? Maar neen ••.• maar neen •••• wat daar van
%ijn knieën af tot op ûjn voeten naar beneden loopt .••• dat %ijn witte
streepjes •••• en die utten in de oude zwarte niet. Zou het dan toch? •••
Kunnen %e niet nog een klein beetje dichterbij kruipen, om %eker te
wezen?
Maar ineens hooren ze hun namen roepen. Waar steken ze toch,
wat doen ze toch? Gauw onder het tafelkleed vandaan. Ja, onze zakdoeken.... neen, we bedoelen onze knikkers, waren weggerold!
"Knikkers in den %ak, op Jomto&" vraagt "tante" Rebecca. Ze krijgen allebei een vuurrood hoofd. Maar Pinchas Lezer wijst vriendelijklachend naar het witte tafellaken: ze mogen hun koekjes nemen! De
meesten deden het al, leeg en blank komt het laken metdezonne-figuren tusschen de overgebleven viertallen te voorschijn. Nu weten ze
het eigenlijk nog niet zeker! Maar kijk ..•. maar kijk .•.. en ze stooten
elkander aan .••• en ze gluren door de deur-opening ..•. daar komen
langzaam en deftig over het gouden groen, onder het gouden blauw
de eerste groote menschen aan, mijnheer Israels, de nieuwe parnas en
mevrouw! En Pinchas Lezer staat haastig op, met %ijn buik duwt hij de
tafel een beetje naar voren, anders kan hij er niet tusschen uit en daar
gaat hij zijn gasten tegemoet. Op ûjn zwarten rug plakken de groene
naalden, midden op ûjn keppeltjel ) ligt een vuurrood blad en ...• hij heeft
een donkergrijze broek met lichte strepen aan. Dustoch .... Enûjn voeten
staan precies %00 scheef naar buiten gedraaid als anders! Dus hadden
de groote menschen maar weer gelijk ••.• wat zullen die nu lachen •.••
kijk .... daar komen vader en moeder juist met hun beiden aan, door
de groene poort.
CARRY VAN BRUGGEN.

1

Kalotje.

STUDIES OVER HEDENDAAGSCHE DUITSCHE
LETTERKUNDE.

III
STEFAN GEORGE

Aan Johannes Tielrooy.
Toen de dichter Stefan George vóór ongeveer twintig jaar on!> land
bezocht, schreef Lodewijk van Deijssel een kleine, doch belangrijke
studie over hem, die hij zonder meer noemde: uDe Letter kundige u
en waaruit ik eenige zinnen aanhaal, die mij van bijzondere beteekenis
schijnen voor de juiste bepaling en waardeeringvan Georges persoonlijkheid.
Van Deijssel schreef: "De voornaamste der vele redenen, waarom
een ontmoeting met dezen man een uitwendige verkeers-gebeurtenis
eerste klasse was, is de bizonderheid dat hij een in twijfel verkeerende
omtrent de hooge verdedigbaarheid der situatie van den letterkundige
als zoodanig in de menschen-samenleving, weder vastheid van inzicht en een schoon vertrouwen zou geven." Hij betoogt dan verder, hoe volgens hem in de figuur van Stefan George de dichter als
levensmacht weer mogelijk blijkt. Om dit oordeel te verstaan is het
noodig ons in een der belangrijkste vraagstukken van onzen tijd te
verdiepen, dat teven!> een licht werpen zal op de persoonlijkheid van
dezen d~chter en op zijn werk. Dit probleem is reeds vaak behandeld
en uitvoerig in vele geschriften besproken, maar het blijkt steeds weer
noodig er zich rekenschap van te geven. Dit vraagstuk laat zich het
best als volgt omschrijven: Ho.e is de verhouding van den scheppenden kunstenaar in het algemeen en die van den dichter in het bijzonder tegenover de hedendaagsche samenleving? M. a. w.: Is de dichterlijke mensch nog heden ten dage als gemeenschapsmensch mogelijk? Menigeen zal zeggen: Zeer zeker is de dichter thans als zoodanig mogelij k, gezien de tallooze poëten, die een eervolle plaats in
onze maatschappij innemen en er komen hem namen op de lippen van
binnenlandsche en buitenlandsche auteurs, wier werken talloo2;en
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waardeeren en vereeren, omdat ze hun de schoonste oogenblikken
van hun leven hebben geschonken. Maar als wij dieper schouwen
blij kt alras, dat wij hier inderdaad een probleem hebben gesteld, dat
met het enkel·noemen van luisterrijke namen en werken niet wordt
opgelost. Men heeft reeds vaak, zeer terecht, opgemerkt: Onze
geheel verstoffelij kte, averechtsche samenleving kent noch het gewijde, nocht het schoone gebaar meer. Men heeft daarmee willen
zeggen, dat de heilige en de dichter tot mythische gestalten voor haar
zijn geworden. Het bezielde woord des heiligen wordt gewantrouwd,
wijl het zijn geheinu:innige bekoring en suggestieve macht heeft verloren. De dichter is een min of meer abnormale, op zijn best interessante figuur, die geheel en al van de gemeenschap vervreemd, in een
volstrekte afzondering gedoemd is te leven, zonder dat zijn werk een
louterende, verheffende of stichtende beteekenis voor haar meer
bezit. Zijn zingende ziel vindt geen weerklank in de breed ere lagen
der samenleving. Hij is met meer de door goden geInspireerde, waar·
naar een heel volk in stille wijding en verrukking luistert; hij is ook
niet meer haar "leeraar" in de meest eigenlij ke beteekenis van het woord
en de belichaming van haar hoogste schoonheidsverlangenj hij is
slechts de vriend en trooster van die zeer enkelen, die hun leven
lIeven eenzaam als hij, verlangende slijten." Dit alles is reeds vaak
gezegd en een herhaling van deze gedachte moge wellicht overbodig
lijken. Toch schroom ik niet te verklaren, dat deze wanverhouding
van dichter en gemeenschap mij steeds treft en tot ernstig nadenken stemt, vooral weer bij de lezing van het werk van Stefan
George, zoodat ik nochtans om belangstelling voor dit probleem
meen te mogen verzoeken. Niemand heeft op dit vraagstuk helderder
licht laten vallen dan Nietzsche, in wiens "Menschliches Allzumen...
schliches" een aphorisme staat, getiteld: "Die Dichter keine Lehrer
mehr": "So fremd es unserer Zeit klingen mag: es gab Dichter und
Künstler, deren Seele über die LeidenscruJten und deren Krämpfe und
Entzückungen hinaus war und die deshalb an reinlicheren Stoffen,
würdigeren Menschen, zarteren Ver knüpfungen und Lösungen ihre
Freude hatten. Sind die jetzigen groszen Künstler meistens EntfesseIer des Willens und unter Umständen eben dadurch Befreier des
Lebens, so waren jene - Willens·Bändiger, Tier-Verwandler,
Menschen-Schöpfer und überhaupt Bildner, Um- und Fortbildner
des Lebens: während der Ruhm der Jetzigen im Abschirren, Kettenlösen, Zertrümmerllliegen mag."
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De hedendaagsche kunstenaar. aldus Niettsche is in tegenstelling
met den griekschen, geen "voorlichter" meer, zijn werk heeft, geen
paedagogische en geen sociale beteekenisj de kunstenaar is thans
de halfslachtige en niet meer de gave mensch. Hij vertegenwoordigt
niet meer een "vormende" macht. Want hij is innerlijk te gebroken
en te negatief dan dat hij waarlijk groote, monumentale kunst van
onvergankelijk gehalte zou kunnen scheppen.
In deze aanklacht is zeer zeker veel waarheid, hoewel zij in haar
bitterheid wellicht te ver gaat. De nieuwere en nieuWSte kunst kan
ongetwijfeld slechts op zeer weinig gave, smettelooze, "algemeenmenschelijke" werken wijzen. Glorierijke namen als Gustav Mahler,
van Gogh, Rodin, die toch tot de allergrootsten van dezen tijd behooren, roepen de herinnering wakker aan onuitsprekelijke eenzaamheid
en een eindeloos en soms wanhopig zoeken en tasten naar den juisten
vorm der uitbeelding, dat kunstenaars van vroegere tijden in deze
mate niet hebben gekend, wijl zij zich toch altijd aan bestaande of
overgeleverde stijlvormen konden aanpassen en vooral wijl
zij toch steeds min of meer geschraagd en gedragen werden door
het begrijpen eener gemeenschap, hoe onvolmaakt dit ook meestal
moge geweest zijn. En zij waren nog een organisch deel van het
groote geheel en een vormende macht voor de cultuur van hun tijd.
Het is hier natuurlijk niet mogelijk, dit nader toe te lichten. Genoeg
zij het, den nadruk te leggen op het feit, dat de hedendaagsche,
scheppende kunstenaar in dezen chaotischen tijd eenzamer, smartelijker en heroischer worstelt dan ooit in de geschiedenis der kunst.
Wij moeten daarom dankbaar zijn, dat wij nog altijd werken zien ontstaan, die het beste en schoonste aller tijden evenaren en die een
waarlijk verheffende en louterende beteekenis bezitten. Tot deze
werken behooren geloof ik ook de verzen van Stefan George en in
dezen dichter hebben wij weer den "completen mensch" te zien, die
een"levensmacht" kan vertegenwoordigen. Van Deijssel beschouwde
hem als de zuiverste verpersoonlijking van het dichterlijke ideaal, als
"den verwante aan den oudsten geestelij ken wereldadel:'
En ik hoop te doen beseffen, dat dit oordeel gerechtvaardigd is.
Stefan George werd in het jaar z868 in het voormalige groot hertogdom Hessen geboren. Zijn ouders waren vrij bemiddeld en stamden af van een uitgeweken Fransch geslacht. Deze Romaansche afstamming is van groot gewicht voor zijn scheppen als kunstenaar geworden. George genoot het bijzondere voorrecht, zijn leven te kunnen
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richten op één bepaald doel: de volledige vorming zij ner persoonlij kheid.
Van zijn jeugd af heeft hij slechts één roeping gekend: dichter tezijn.
Hij studeerde letterkunde en kunstgeschiedenis op verschillende
hoogescholen, bereisde Italië, Spanje, Engeland en Holland. Hij
woonde langen tijd in Parijs, waar hij zich aansloot aan de school van
Baudelaire en Mallarmé, wier verzen hij gedeeltelijk in het Duitsch
heeft vertaald. Zijn liefde voor Frankrijk en den Franschen geest
heeft hij eens beleden in een gedicht, dat den titel draagt: "Franken" en dat tevens getuigt van de groote bewondering en vereering
van eenige Fransche dichters. Hij zegt daarin, hoe hij vol afschuw en
walging uit zijn vaderland wegvlucht, dat den Dichter niet begrijpen
en waardeeren kan en hoe hij gaat naar het geliefde land zijner voorouders, het land, dat zijn hoogste schoonheidsverlangen vervult:
Frankrijk.
"Da Iud von Westen Märchenruf.... sa klang
Das Lob des Ahnen seiner ewig ;ungen
Grossmütigen Erde, deren Rühm ihn glühen
Und Not auch fern ihn weinen liess, der Mutter
Der fremden unerkannten und ver;agten ....
Ein Rauschen bot dem Erben Grusz als lockend
In Freundlichkeit und Fülle sich die Ebnen
Der Maas und Marne unterm Frühlicht dehnten.
Und in der heitren Anmut Stadt, der Gärten
Wehmütigem Reiz, bei nachtbestrahlten Türmen
Verzauberten Gewölbs umgab mich Jugend
Im Taumei allèr Dinge die mir teuer Da schirmten Held und Sänger das Geheimnis:
Villiers sich hoch genug für einen Thron,
Verlaine in Fall und Busse fromm und kindlich
Und für sein Denkbild blutend: Mallarmé.'t
Dus de poëzie der Fransche symbolisten heeft op George diepen
indruk gemaakt; hij voelt zich hun geestverwant en hun invloed blijft
gedurende zijn verder leven onmiskenbaar. Zijn zwerftochten in den
vreemde heeft hij bezongen in het eerste werk, dat van zijn hand het
licht 2;ag: "Hymnen, Pilgerfahrten.'t Het zuidelijke strand en landschap, schilderijen van Velasquez en Fra Angelico, de pracht- en
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kleurenrijkdom van Italiaansche steden worden hier op reeds bewonderenswaardige wijze uitgebeeld. Op deze zwerftochten, die hem tevens
naar Holland voerden, ontmoette hij hier Kloos en Verwey en ook
deze ontmoeting is voor hem van beteekenis geworden. Holland heeft
hij lief en het Nederlandsch beheerscht hij zoo, dat hij verzen van
Kloos en Verwey heeft kunnen vertalen.
Welke plaats nam de jeugdige George nu in de duitsche letterkunde van zijn tijd in? Deze vraag is niet zeer moeilijk tebeantwoorden, wijl hij niets gemeen blijkt te hebben met de kunstidealen van
het Duitschland van omstreeks 1880. Terwijl toen daar, evenals hier,
het Naturalisme en Realisme hoogtij vierden, hebben reeds de
eerste gepubliceerde verzen van George niets uitstaande met deze
kunst. Zijn kunst wil geen onmiddellijke uitbeelding der werkelijkheid, maar de verklanking van sublieme stemmingen en verheven vizioenen geven. En deze volstrekte afwijzing van alle werkelijkheidsnabootsing, zijn afschuw voor het grove Naturalisme zijner tijdgenooten deden hem besluiten zijn verzen voorloopig slechts voor zeer
enkele gelijkgezinden uit te geven. De pers en de officiëele kunstcntiek kwamen tot omstreeks IgoO in 't geheel niet voor hem in aanmerking. Van dit jaar af meende de dichter ook voor een grooter publiek zijn werk te kunnen publiceeren, wijl de tijd van het Naturalisme voorbij bleek. Men heeft in deze uiterste gereserveerdheid geen
verwaandheid of eigendunk te zien. De verachting voor het groote
publiek en de veronzachtzaming der officiëele critiek waren alleszins
begrijpelij k in het Duitschland van dien tijd.
Vanaf 18g~ heeft George met enkele zijner toenmalige geestverwanten, zooals Hugo von Hofmannsthal, Karl Vollmoeller, Ludwig
Klages, Gundolf en anderen een tijdschrift uitgegeven, dat zij noemden: "Blätter für die Kunst" en waarin ook eenige theoretische beginselen werden uitgesproken. Wij lezen daarin, dat geen beschrijving, doch beelding hun kunstideaal is. "Diese Kunst will keine Erfindung von Geschichten, sondern Wiedergabe von Stimmungen,
keine Betrachtung, sondern Darl>tellung, keine Unterhaltung, &Ondern Eindruck." Het doel van hun scheppen is: IIEin Leben
hervorzubringen, da:; höhere Wogen schlägt als das wirkliche
und mit dessen Notwendigkeiten eme menschliche Willkür
schaltet. " Dit zijn eenige beginselen van den kring, die zich orn George had
geschaard. Waarin bestaat nu het bijzondere en kenschetsende zijner
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kunst? De~e vraag zullen wij vooreerst hebben te beantwoorden,
'Voordat wij de innerlijke ontwikkeling en vorming %ijner persoonlijkheid zullen bespreken.
Wij zagen reeds in het feit, dat hij û;n werken uitsluitend publiceerde voor den zeer beperkten kring zijner vrienden en bewonderaars, een volstrekt afwijzende houding ten opzichte van het groote
publiek. Maar, zoo werd reeds opgemerkt, deze gereserveerdheid
moet niet uitsluitend worden opgevat als een zelfgenoegzaam aesthcticisme. Neen, deze aristocratische levenshouding heeft niets uitstaande met den aanmatigenden hoogmoed en de zelfaanbidding der in
diepsten zin toch machteloaze "aestheten." George is niet een van die
potsierlijke levensdilettanten, die, langs markt en haven snellend,
zich opsluiten in hun ivoren torens en die met een gebaar van hautaine
onverSchilligheid neerzien op de zwoegende menigte op den
beganen grond. Dit z.g. "aestheticisme" dat de schoonheid dient ten
koste van het leven is een uiting van zelfzucht en in waarheid een
halfslachtigheid. Maar het afwijzende gebaar van den dichter
George ten opzichte der samenleving is te verstaan als de gedwongen
beveiliging tegen de aanrandingen der aan hem vreemde en van hem
vervreemde gemeenschap. Een gemeenschap, die den Geest ontkent
en die de Kunst ~lechts als vermaak en prikkel beschouwt. Hij is de
gedwongen balling, de kluizenaar, die smartelijk bewogen, het ontaarde volk aanschouwt, dat in zijn verdwazing het stof aanbidt, het
hoogste verguist en de natuur ontheiligt. En hij beseft, dat hij gedoemd is, van de massa door een diepe klove gescheiden te blijven,
wijl het nimmer het ware wezen des dichters zal verstaan en zijn
hoogste streven zal begrijpen.
In vele van ûjn verzen hooren wij die aanklacht tegen de ontgoode,
voor alle hoogere geestelij ke aangelegenheden onverschillige, samenleving (de "Zeitgedichte" en "Jahrhundertsprüche," de gedichten
"Nietzschetl en IlGoethetl in de "Siebente Ring"). De schoonheid
der ongerepte, nog niet door den mensch ontheiligde Natuur heeft
hij in een gedicht: "Der Herr der Insel" bezongen:
"Die Fischer überliefern, dasz im Süden
Auf einer Insel, reich an Zimmt und Öl
Und edlen Steinen, die im Sande glitzern
Bin Vogel war, der wenn am Boden fussend
Mit seinem Sehnabel hober Stämme Krone
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Zerpflücken konnte. Wenn er seine Flügel
Gefárbt wie mit dem Saft der Tyrer-Schnecke
Zu schwerem niedrem Flug erhoben: habe
Er einer dunklen Wolke gleichgesehn.
Des Tages sei er im Gehöb: verschwunden,
Des Abends aber an den Strand gekommen,
Im küh1en Windeshauch von Salz und Tang
Die süsze Stimme hebend dasz Delfine
Die Freunde des Gesanges näher schwammen
Im Meer voll goldner Federn, goldner Funken.
So habe er seit Urbeginn gelebt,
Gescheiterte nur hätten ihn erblickt.
Denn als zum erstenmal die weis!">en Segel
Der Menschen sich mit günstigem Geleit
Dem Eiland zugedreht sei er zum Hügel
Die ganze teure Stätte ZU beschaun gestiegen,
Verbreitet habe er die groszen Schwingen
Verscheidend in gedämpften Schmerzeslauten."
De dichter heeft zich dus los moeten rukken van den voedselbodem
der gemeenschap; maar hij kan niet berusten in zijn eenzaamheid
want blijft innig verlangen naar een liefdevol-begrijpende verstand·
houding; hij, de eenzame, heeft boven alles die verheven oogenblikken
lief, als in de oogen der anderen, der geestverwanten, een licht straalt
van éénzelfde aanbidding en vervoering, als in hun zielen de snaren
trillen, door de zangen bewogen, die hij zingt, door de woorden, die
hij spreekt. En hij schept zich nu zelf een verbeeldingswereld en
een religie, wier profeet en priester hij wordt. In deze verbeeldings.
wereld zal hij met een kleine, uitgelezen schare leven en arbeiden
en dezen godsdienst zal hij met hen belijden en verkondigen. Zoo
moet derhalve zijn negatieve verhouding en zijn afwijzend gebaar
ten opzichte der hedendaagsche beschavingswereld worden opgevat
als een vlucht tegen wil en dank. Zij is een zelfbescherming en
ont!">taan uit diepen innerlijken nood.
Het schoone woord van Flaubert "Uartiste pour moi c'est ua
prêtre" is ook op hem in alle opzichten van toepassing. Want de
Kunst is voor dezen dichter wijding èn verheerlijking. Dat zij terwille van haarzelf moet worden beoefend, acht hij vanzelfsprekend.
Maar zij beteekent voor hem, evenals voor Goethe, niet alleen de
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belichaming der Schoonheid, maar tevens die der Waarheid en
de uitstraling van het Goddelij ke in den mensch. Zij bestaat voor
hem niet slechts om aanschouwd en bewonderd, maar ook om
geloofd en aanbeden te worden. Hij gevoelt zich de devote priester
èn de strijdbare graalsridder der Kunst. Hij vereenigt in zich den
deemoed des heiligen, die zijn hoogste inspiraties als de openbaring
van het Goddelijke in hem beseft en die zich beschouwt als de
louter passieve ontvanger en vertolker van het tot hem gesproken
woord en tevens den trots en het gebaar van den geboren heerscher:
den forsehen wil tot macht. Deze wil tot macht is niet een uiting
van onbeperkte heerschzucht en overvloedige kracht, maar hij
gaat gepaard met den sterken wil tot vorm. Overal in zijn werk
zien wij een uiterst gedrongen, plastische, wijze van uitbeelding,
tevens een voorkeur voor het statige, plechtige en monumentale;
hij bemint de strakke lijn en het sonore geluid. De bijna altijd
sombere ernst, en het volstrekte gemis van het schertsende en
onbezwaarde doen, de gang zijner verzen vaak ál te plechtstatig
en zijn afschuw voor het banale zijn woordkeus ál te ongewoon
en dus "gezocht" lijken. Maar wie dieper schouwt en aandachtig
luistert, zal bemerken, dat deze cultus van den vorm en de praal
van het welluidende woord slechts in schijn uiterlijkheden zijn en
dat deze ernst niet gekunsteld mag worden genoemd, maar verklaard moet worden uit de overtuiging, dat alleen de meest
geadelde en gekuischte vorm het waardig hulsel is voor de bewogenheden eener van het Hoogste vervulde ziel. Vorm èn inhoud
zijn bij dezen dichter een gave eenheid; maar eer het gevoel of
de gedachte vertolkt is, eer, rythme en melodie, klank en kleurwaarde der woorden zich tot de synthese hebben verbonden, die
wij een "gedicht" noemen, is er door hem met de meeste aandacht
en nauwlettendheid gekeurd en geschift. Zoo is het spontane,
naieve en uitbundige aan deze kunst geheel vreemd. Maar toch
kan er hier geen sprake zijn van een koele, nuchtere verstandelijkheid, waarin de ontroering ver kild en de vlottende stroom der
ziel verstard ware. Neen, hij weet de innigste stemming, de diepste
gedachte in een kunstvorm te bannen en in een stijl uit te beelden,
die bijna altijd de eenig-mogelijke wijze van expressie blijken.
Deze volstrekte heerschappij over de techniek der poëzie wil ik aan
eenige voorbeelden aantoonen. Hoor de verheven ernst en sombere
plechtigheid van deze
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"Tief ist die Trauer
die mich umdöstert,
Ein tret ich wleder
Herr! in dein Haus ....
Lang war die Reise,
Matt sind die Olieder,
Leer sind die Schreine,
Voll nur die Qual.
Durst~nde

Zunge
darbt nach dem Weine.
Hart war gestritten,
Starr ist mein Arm.

Gönne die Ruhe
Schwankenden Schritten,
Hungrigem Oaume
Bröckle dein Brot!
Schwach ist mein Atem
Rufend dem Traume,
Hohl sind die Hande,
Fiebernd der Mund ....
Leih deine Kühle,
Lösche die Brände,
Tilge dab Hoffen,
Sende das Licht!
Gluten im Herzen
Lodern noch offen,
Innerst im Grunde
Wacht noch ein Schrei ....
Töte das Sehnen,
Schliesse die Wundel
Nimm mir die Liebe,
Gieb mir dein GlOeit!"
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Of luister naar de melodie en de rythmiek van deze regels:
"Halte die purpur-und goldnen
Gedanken im Zaum,
Schliesse die Lider
Unter dem Flieder
Und wiege dich wieder
Im Mittagstraum!
Maar ook de beeldende kracht van tijn woord voelen wij in hot
volgende gedicht:
DER SAITENSPIELBR.

"Wie er das krause Haupt mit weissem Ringe,
Die schmalen Schultern mit dem reichen Kleide
Geschmückt hervortrat und die Laute schlug,
Zuerst erzitternd in der Scheu der Jugend:
Darob erwärmen sich auch strenge Greise.
Wie er auf Wángen banges Rot entzündet,
Wie dem vor ungewohntem Gruss Geneigten
Von manchem Busen köstliches Gehäng
Und Spangen niederfielen: dess gedenkt man
Soweit des heilgen Baumes Frucht gedeiht.
Die Mädchen sprechen eifrig unter sich,
Verschwiegen duldend schwärmen alle Knaben
Vom Helden ihrer wachen Sternennächte."
Het is zeer kenschetsend voor het uiterlijke karakter dezer po~ie,
dat men haar het best vergelij ken kan met werken der beeldende
kunst. Sommige zijner verzen herinneren aan de simpele sierlijkheid van Grieksche plastieken, andere doen denken aan de verheven
statigheid en de pompeuze pracht van Renaissance- of Barockkunst;
ook zijn er, die de stralende kleuren en de kernachtige forschheid
van een Dürer en een Holbein vertoonen en tevens vinden wij in zijn
werk de spiritualiteit en het styliseerende van een Toorop terug.
George is een machtig woordkunstenaar. Men zou hem een schatgraver en een bouwer der taal kunnen noemen. Hij delft haar verloren
schoonheden op en bezielt het verstarde met nieuw leven. Wij vinden
bij hem zeer gedurfde zinswendigen en de meest ongewone woordverbindingen, maar toch is zijn taal bijna altijd van een zeldzamea
adel en van 2:eer suggestieve kracht.
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Wij hebben hiermede eenige der belangrij kste uiterlij ke kenmer ken
zijner kunst genoemd. Zij is door haar strenge geslotenheid moeilijk te
benaderen: zij schijnt daardoor vaak opzettelijk duister en onbegrijpelijk te willen zijn voor den buitenstaander. Zij kan in alle opzichten
indirect worden genoemd: deze poëzie duidt wel aan, maar spreekt
slechts zelden onmiddellijk u't; zij omschrijft gevoelens, stemmingen
en gedachten, maar zij bèschrijft ze niet. Zij drukt zich bijna uitsluitend door middel van het symbool uit. Wij beseffen in deze kunst,
evenab in die van alle groote scheppende geesten, dat al het vergankelijke slechts gelijkenis is. Het is, alsof achter ieder zijner verzen
zich een wijd verschiet opent, of de goddelijke Geest zich voor een
wijle spiegelt in het broze vergankelijke, de Geest, die door het
bezielde woord van den ziener en van den zanger wordt geopenbaard.
Evenwel: "Des Se hers Wort ist Wenigen gemeinsam." Deze openbaring van het Hoogste is met voor een ieder. Zij is slechts als beeld
te aanschouwen en haar ware zin wordt slechts door eenige uitverkorenen in zeldzame oogenblikken beseft:
"Sie ist nach Willen nicht: ist nicht für jede
Gewohne Stunde: i5t kein Schatz der Gilde.
Sie wird den Vielen nie und nie durch Rede
Sie wird den Seltnen selten im Gebilde."
Wij zullen nu hebben na te gaan, hoe deze kunst zich bij den dichter heeft ontwikkeld, in welke verschillende vormen zij zich heeft
geuit en hoe zij zich geleidelijk heeft verdiept en vergeestelijkt.
Men herinnert zich, dat de eerste verzen, di~ George ook voor het
groote publiek heeft uitgegeven, den naam droegen van:"Hymnen",
"Pilgerfahrten," maar het belangrijkste deel van zijn eerste werk
noemde ik nog niet: het boek "Algabal"• In "Algabal" hebben wij den
nog jeugdigen dichter zelven te zien, die de gestalte aanneemt van den
prachtlievenden, misdadigen, romeinschen keizer Heliogabalus. Het
is zeer typeerend, dat dit werk opgedragen is aan de nagedachtenis
van den rampzaligen Beierschen koning Lodewij kil. Hier zien wij nog
de vertolking van een absolute schoonheidsaanbidding ten koste van
het leven. De dichter schept zich hier een sublieme, maar innerlijk
vooze verbeeldingswereld. Het is de grandioze uitdrukking van een
tot het hoogste opgevoerd maar niet te verwezenlijken schoonheidsverlangen. Men heeft "Algabal" terecht beschouwd als het eenige,
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volstrekt amoree1e kunstwerk, dat de Duitsche letterkundebexiten
waarin met een bijna onbegrijpelijke zedelijke onverschilligheid,,,aan
gene zijde van goed en kwaad", de meest buitensporige gedachten en
daden worden beschreven. Maar tevens hooren wij hier een diepen
weemoed, een aangrijpende klacht over de gruwelijke vereenxaming
van den mateloos-genietenéien heerscher, die alles aan zijn misdadige
lusten meent te mogen opofferen, maar die na elk genieten, na elke
daad, innerlijk kil en onbewogen blijft. Ik wil een;ge verzen uit dit
merkwaardige werk aanhalen. - De keizer heeft zijn broeder laten
vermoorden. Hij gaat de trap van het paleis af, waar de doode ligt,
maar ontwijkt het lijk, wijl hij xijn gewaad niet met bloed wil besmeuren. En hij zegt:
IISieh ich bin zart wie eine Apfelblüte
Und friedenfroher denn ein neues Lamm,
Doch liegen Eisen, Stein und Feuerschwamm
Gefáhrlich in erschüttertem Gemüte.
Hernieder steig ich eine Marmortreppe,
Ein Leichnam ohne Haupt inmitten rubt,
Dort sickert meines teuren Bruders Blut,
Ich raffe lei&e nur die Purpurschleppe."
Of hoort de beschrijving van de genietingen in zijn artificiëeele
wereld vol schoonheid en pracht, waarin hij huivert van onuitsprekelij ke zwaarmoedigheid.
"Mein Garten bedarf nicht Luft und nicht Wlirme,
Der Garten den ich mir selber erbaut
Und seiner Vögel leblose Schwärme
Haben noch nie einen Früh1ing geschaut .

........................................................
Ein grauer Schein aus verborgener Höhle
Verrät nicht wann Morgen, wann Abend naht
Und staubige Dünste der Mande1-öle
Schweben auf Beeten und Anger und Saat.
Wie zeug ich dich aber im Heiligtume
- So fragt ich wenn ich es sinnend durchmass
In kühnen Gespinsten der Sorge vergass Dunkte grosse schwarze Blume?"
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Dit boek is ongetwijfeld, hoe men zijn innerlijke strekking ook
moge veroordeelen, een kunstwerk van zeer bijzondere waarde. Wij
hoor en hier een groot kunstenaar spreken, die evenwel de ware beteekenis van zijn dichterschap nog niet ten volle heeft beseft.
Na dit werk publiceerde de dichter een bundel, die hij noemde:
"Die Bücher der Hirten - und Preisgedichte, der Sagen und ~nge
und der hängenden Gärten." Hij bevat weliswaar verzen van wellicht ongeëvenaarde schoonheid, maar kan toch voor de innerlijke
ontwikkeling van den dichter van weinig beteekenis worden geacht.
In dit werk komen, gelijk George zelf in de voorrede zegt, de spiegelingen eener ziel tot uiting, die voor een wijle in andere tijden en naar
andere oorden is gevlucht en daar een verblijf heeft gehouden.
Wij aanschouwen typeerende beelden en gestalten uit de oudheid en de Middeleeuwen en wij genieten van wonderschoone natuurbeschrijvingen, maar de levende stem des dichters zelven hooren
wij !.lechts weinig. Hij heeft zich geheel aan de vormen en de geestesi10uding van oude culturen aangepast en de figuren van Grieksche
jongelingen en helden, van Middeleeuwsche ridders en min~tree1s,
doen herleven. Hoe schoon hij de simpele gratie van het Middeleeu1YSche lied weergeeft, zien wij b. v. in de volgende
"SANGE BINES PAHRBNDEN SPIELlILUfftS."

"Heisst es viel dich bitten
Wenn ich einmal still
Nachdem ich lang gelitten
Var dir knieen mag?
Deine Hand ergreifen
Leise drucken mag
Und im Kusse streifen
Kurz und fromm und .till'
Nennst du es erhören
Wenn gestreng und still
Ohne mich ZU stören
Dein Wink mich dulden magP"
"Sieh mein Kind kh gehe.
Denn du darfst nicht kennen
Nicht einmal durch nennen
Menlchm Müh und W.he.
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Mir ist um dich bange.
Sieh mein Kind ich gehe
Dass auf deiner Wange
Nicht der Duft verwehe.
Würde dich belehren,
Müsste dich versehren
Und das macht mir Wehe.
Sieh mein Kmd lch gehe."
Het volgende werk, dat 10 1897 het licht zag, droeg den eenvoudigen titel: "Das Jahr der Seele." (Het i& kenschetsend voor de ontwikkeling des dichters, dat de eerst zoo pompeuse titels zijner werken
allengs eenvoudiger worden). Ook in dit, in vele opzichten, buitengewone boek treedt de gestalte des dichters zelve weer op den achtergrond. Men zou het "het hooge lied der natuur" kunnen noemen.
De natuur is hier voor hem het zinnebeeld bij uitstek geworden. De
bijna onuitsprekelijke stemmingen door de wisseling der seizoenen in
zijn ziel opgewekt, vinden hun spiegeling in eenige verrukkelijke gedichten en een liefde begeleidt deze wisseling der jaargetijden, een
liefde, die, zooals bijna altijd bij dezen mensch, geen vervullin g door het
geluk, maar schrijnende onvoldragenheiden doffe weemoed beteekent.
Is de wonderlijke, magische schoonheid van den Herfst wel ooit
z6ó bezongen?
"Komm in den totgesagten Park und schau:
Der Schimmer ferner lächelnder Gestade,
Der reinen Wolken unverhofftes Blau
Erhellt die Weiher und die bunten Pfade.
Dort nimm das tiefe Gelb, das weiche Grau
Von Birken und von Buchs. Der Wind ist lau.
Die späten Rosen welkten noch nicht ganz.
Erlese, küsse sie und flicht den Kranz.
Vergiss auch diese letzten Astern nicht.
Den Purpur um die Ranken wilder Reben
Und auch was übrig blieb von grünem Leben
Verwinde leicht im herbstlichen Gesicht."

.......................................................
LXXIII
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"Wir schreiten auf und ab im reichen Flitter
Des Buchenganges beinah bis ~um Tore
Und sehen aussen in dem Feld vom Gitter
Den Mandelbaum zum zweitenmal im Flore.
Wir suchen nach den schattenfreien Bänken
Dort wo uns niemals fremde Stimmen scheuchten.
In Träumen unsre Arme sich verschränken.
Wir laben uns am langen milden Leuchten.
Wir fühlen dankbar wie zu leisem Brausen
Von Wipfeln Strahlenspuren auf uns tropfen
Und blicken nur und horchen wenn 10 Pausen
Die reife? Früchte an den Boden klopfen."
"Hier," zoo heeft Hugo von Hofmannsthal, over dit werk sprekend
gezegd, "hier is een herfst en meer dan een herfst; hier is een winter
en meer dan een winter. Deze jaargetijden, deze landschappen zijn
niets dan de dragers van het Andere." De nat u ur is hier in melodische viûoenen het symbool voor 't Hoogere geworden. George
toont ûch in dit werk een dichter, die alle mysteries der 'natuur
kent en ze weet te verbeelden in een taal met een grooten klanken kleurenrijkdom. Maar dit werk kan tevens gelden als een b1echt,
d1e evenwel maar half wordt uitgesproken. Want in deze verzen uit
zich, zooals reeds opgemerkt, de wrange smart en de weedom eener
liefde, die haar diepste en gehe1mste wenschen niet ziet verwezenlijkt.
De dichter heeft de gewoon-mensche1ijke, aardsche liefde blijkbaar
nimmer mogen kennen. Men luistere naar deze ontroerende klacht:
"Die Blume, die ich mir am Fenster hege
Verwahrt vorm Froste in der grauen Scherbe
Betrübt mich nur trotz meiner guten Pflege
Und hängt das Haupt alsob die langsam sterbe.
Um ihrer frühern blühenden Geschicke
Erinnerung au~ meinem Sinn zu merzen
Erwähl ich scharfe Waffen und ich knicke
Die blasse Blume mit dem kranken Herzen.
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Was soli sie nur zur Bitternis mir taugen?
lch wünschte dass vom Fenster sie verschwände ••.•
Nun heb ich wieder meine leeren Augen
Vnd in die leere Nacht die leeren Hände."
In dit werk had de dichter slechts één zijde van het menschelijk
gemoeds- en gevoelsleven uitgebeeld. Zijn volgende schepping, genaamd: "Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und
Tod mit einem Vorspiel" is rijker en grootscher en geeft voor het
eerst een duidelijk uitgesproken persoonlijke belijdenis en bekentenis. In de vorige werken had hij, zooals wij zagen, zijn diep!>te ik
achter symbolische gestalten verborgen. Wij aanschouwden de roerselen zijner ziel als door een kleurig weefsel, wij hoorden zijn stem
omfloerst en als uit verre diepten komend en wij zagen zijn gebaren
als vage schimmen. Het waren de zangen van een gepijnigde en vereenzaamde:
"Zu meinen Träumen floh ich vor dem Volke,
Mit heissen Händen tastend nach der Wei te.
Vnd sprach allein und rein mit Stern und Wolke
Von meinem ersten iugendlichen Streite."
Maar in zijn volgend werk is het, alsof wij voor het eerst zijn ziel in
hare naaktheid aanschouwen; wij hooren den klaren klank zijner stem
en wij beseffen ten volle de beteekenis van zijn kunstenaarschap als
een leven!>macht. Hij heeft thans de volledige bewustwording van zijn
persoonlij kheid bereikt. Hier zien 'wij de worstelingen en smarten
eenerziel, dle het Hoogstevoouichopeischt,èn het geluk endetriomfzangen van een zegevierende; de geeste!>vervoering van den scheppenden mensch, die heeft beseft, dat de goddelij ke geest zich in hem
uitstort en spiegelt. Het leven en de realiteit worden niet meer in hun
diepst en zin als aan hem vijandig beschouwd, hij is niet meer uitsluitend de door de ruwe werkelijkheid gekwelde, die slechts leven kan
in een "paradis artificiel," ook niet de romanticus die smacht naar
vervulhng in hoogere, van de smetten van het aardsche gezuiverde
sferen, maar thans aanschouwt hij de wereld der verschijnselen liefdevoller en begrijpender; hij heeft leeren vertrouwen in het leven en
hij vermag nu de werkelijkheid onder het gezichtspunt der Eeuwigheid te zien en als verwezenlijking van het Cosmische te aanvaarden.
In een "Vorspiel" genoemde reeks van een twintigtal gedichten
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heeft hij deze smarten en dit geluk op onvergelijkelijke wijze bezongen. Wij hooren hier de samenspraken van den dichter met den
Engel die hem verschenen is. Deze Engel moet niet uitsluitend in religieuzen zin worden opgevat als een afgezant Gods, maar tevens als de
zuiverste idealiseering en als het zinnebeeld van zijn dichterlijk
en menschelijk verlangen. Deze Engel kan worden opgevat als zijn
beschermheilige, als zijn muze, als de incarnatie en de afspiegeling van
het Hoogste. Hij verkondigt hem, den vereenzaamden, aan zichzelven
twijfelenden, dichter de liefde voor het rijke Leven. Hij bezielt hem
met nieuwe kracht, hij toont hem de mogelijkheden van een voller
bestaan, op een hooger plan en met een wijder verschiet; kortom, hij
is het zinnebeeld eener nieuwe affirmatie.
Eerst beschrijft de dichter, koe hij in de eenzaamheId zoekt naar de
uitbeelding van zijn kommer, hoe hij tastend naar nieuwe vormen
tevergeefs nieuwe schatten opdelven wil. Plotseling staat een
Engel vóór hem, rozen in het haar dragend en met een stem, op de
zijne gelijkend, hem een nieuwen levensstaat aankondigend.
"Ich forschte bleichen Eifers nach dem Horte
Nach Strofen drinnen tiefste Kümmernis
Und Dinge roUten dumpf und ungcwiss Da trat ein nackter Engel durch die Pforte:
Entgegen trug er dem versenkten Sinn
Der reichsten Blumen Last und nicht geringer
Als Mandelblüten waren seine Finger
Und Rosen, Rosen waren urn sein Kinn.
Auf seinem Haupte keine Krone ragte
Und seine Stimme fast der meinen glich:
Das schöne Leben sendet mich an dich
Als Boten: während er dies lächelnd sagte
Entfielen ihm die Lilien und Mimosen Und als ich sie zu heben mich gebückt
Da kniet auch Er. Ich badete beglückt
Mein ganzes Antlitz in den frischen Rosen."
En dan smeekt de dichter hem om nieuwe kracht, om nieuwen
gloed; ja, hij wil hem zijn zegen afdwingen, omdat hij het Hoogste als
dichter voor zich opeischt. Maar de Engel wij:.t hem onverbiddelijk af
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gelijk de Erdgeist Faust afwijst, wijl de dichter nog niet rijp is en wijl
de Engel zijn gift niet gedwongen wll afstaan. En de bijbelsche woorden, waarmee Jacob tot den Engel spreekt, maakt de dichter tot de
zijne.
"Ich aber bog den Arm an seinen Knieen
Und aller wachen Sehnsucht Stimmen schrieen:
leh lasse nicht, du segnetest mich denn."
Maar hij geeft zich toch in deemoed over aan den Eng"tl. Zijn wil
beheerscht hem nu, hij troost hem, hij vermag hem het licht van den
nieuwen morgen te doen aanschouwen. De Engel leert hem:
"Nicht mehr mitzustreiten ziemt dir nun
Auch nicht mit den Weisen. Hoch vom Berge
Sollst du schaun Wie sie im Tale tun."
Aan geen partij, aan geen secte zal hij toebehooren. Geen overgeleverd geloof of stelsel mag hij aanhangen. Vrij en ongebonden moet
de scheppende kunstenaar als een kluizenaar naast en boven zijn tijd
leven, maar niet een ascetische wilsverzaking zij zijn ideaal, doch hij
zij de verkondiger der schoonheid des levens en de aanbiddende
priester des Geestes.
In dit "Vorspiel" is de kentering van zijn leven, de loutering en
wedergeboorte zijner ziel overtuigend uitgebeeld. In het werk zelve
vinden wij weer verzen van zeer bijzondere schoonheid. Typische
vormen en symbolische gestalten van natuur en leven: de eerste
menschen, de cosmische krachten van een onweer, de op een priester
gelijkende landbouwer, de Pierrot-figuur, de moordenaar op den
avond voor zijn daad, e.a.
Het slot van dezen bundel vormen: "Die Lieder vom Traum und
Tod" en in prachtige, stralende accoorden eindigt dit werk. In de
"Tag- und Nachtgesänge" getitelde verzen bezingt hij zijn leven, dat,
vol geluk en verwachhng begonnen, thans de hoogte heeft bereikt,
waarop hij de verzoening met het Leven eindelij k meent te hebben
gevonden. Het schijnt hem of hij, vrij van alle wenschen en verlangens, ten slotte in rustige gelatenheid de beelden en gestalten des
levens als een gelij kenis of als vizioenen in een droom aanschouwt.
En zijn bestaan schijnt nog maar één doel te kennen: deze vwoenen
in zangen te vertolken.
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NACHTGESANG.

"Mild und Trüb
Ist mir fern.
Saum und Fahrt
Mein Geschick.
Sturm und Herbst
Mit dem Tod
Glan~ und Mai
Mit dem GlÜck.
Was
Was
Was
Was

ich
ich
ich
ich

tat,
litt
sann
bin:

Wie
Der
Wie
Der

ein Brand
Verraucht
ein Sang
ver klingt:'

Na dit werk heeft George acht jaren ge~wegen en geen oorspronkelijken arbeid uitgegeven. In de~en tijd heeft hij een vertaling van
Baudelaire's "Fleurs du mal" en van andere Fransche, Italiaansche
enNederlandsche tijdgenooten,benevens bloemlezingen uit de duitsche
letterkunde, fragmenten eener Dante-vertaling en van Shakespeare's
sonnetten gepubliceerd. In het jaar 1907 evenwel verschijnt weer
een eigen bundel ver~en: "Der siebente Ring'" ~even cyclen van gedichten, door een innerlijke eenheid met elkaar verbonden. Dit boek
beteekent voor velen het meest-belangrijke werk des dichters. Wij
vinden h1er, in een symphonie, de ~uiverste verklanking van ûjn
wezen. Het vertoont weer een verbij~terenden vormen- en kleurenrij kdom. Zijn verhouding tot den geest van den tijd vinden wij volledig
uitgesproken in de magistrale "Zeitgedichte tt en in de kernachtige, op
aphorismen gelijkende, "Jahrhundertsprüche:' Bitterheid en smaad
tegen de vervlakking van on~en"democratischen"tijd, verheerlijking
der persoonlijkheid van een Dante, Goethe, Boecklin en Niet~sche,
bewondering voor de verbleekte of verdwenen pracht der Duitsche
vorsten, waardeering en aanbiddende liefde voor den paus Leo XIII,
kortom kan het een volstrekt"un~eitgemäs~" werk worden genoemd.
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Ook vinden wij er sublieme natuurbeschrijvingen en liefdezangen.
Doch, de schoonste en meest ontroerende verzen geeft hij in den
cyclus van gedichten, "Maximin" genaamd.
Een gebeurtenis in zijn leven, die voor hem van de grootste
beteekenis is geweest, was de uiterlijke aanleiding tot dit boek:
Een jong dichter, schoon als een grieksche held, heeft hij op
zijn levensweg mogen ontmoeten. In dezen jongen man, waarin
geestelijke en lichamelijke schoonheid in harmonie vereenigd waren,
aanbidt hij een God. De Engel in het "Vorspiel" van "Der Teppich
des Lebens was voor hem een "Idee" geweest; in hem had
hij zijn hoogste schoonheidsverlangen, zijn roeping als dichter, de
strekking zijner kunst gesymboliseerd. In "Maximin" evenwel ziet
hij de algeheele belichaming van dit ideaal in de realiteit. Wat in genoemd "Vorspiel" als verlangen is uitgesproken, is hier in vervulling
getreden: de God-mensch is hem verschenen, niet als gedroomd
zinnebeeld, maar als levende werkelijkheid. In "Maximin" ziet de
dichter den zanger èn den held tot een hoogste eenheid verbonden.
Deze dichter stierf als jongeling na een hevige, kortstondige ziekte en
George heeft op aangrijpende wijze de smart om het verlie& van dezen
vriend in klaagzangen vereeuwigd. Hij, die zoo weinig over zijn eigen
leven heeft meegedeeld, onthult hier de diepste roerselen zijner ziel.
Hoe schoon bezingt hij de diviene verschijning van den jongeling
"Maximin". Door de anderen als vriend of als kind beschouwd, is hij
hem de God en het bloeiende wonder:
tt

KUNFTTAG I.

"Dem bist du Kind, dem Freund.
Ich seh in dir den Gott
Den schauernd ich erkannt
Dem meine Andacht gilt.
Ou kamst am letzten Tag
Da ich von Harren siech
Da kh des Betens müd
Mich in die Nacht verlor:
Ou an dem Strahl mir kund
Der durch mein Dunkei floss,
Am Tritte der die Saat
Sogleich erblühen liesz."
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In "Maximin u ~et hij den bezieler van ~jn leven. In hem zijn
immers de droom èn het verlangen alsi n een mysterie verwezenlijkt.
De tijd, die een God heeft geboren, kan niet meer wanhopen en
klagen, want het Hoogste is hem geopenbaard.
",Ihr hattet Augen trüb durch ferne Träume
Und sorgtet nicht mehr um das heilige Lehn.
Ihr fühltet Endes Hauch durch alle Räume Nun hebt das Haupt! denn euch iSt Heil geschehn.
In eurem schleppenden und kalten Jame
Brach nun ein Frühling neuer Wunder aus,
Mit blumiger Hand, mit Schimmer um die Haare
Erschien ein Gott und trat ZU euch ins Haus.
Vereint euch froh da ihr nicht mehr beklommen
Vor lang verwichner Pracht erröten müsst:
Auch ihr habt eines Gottes Ruf vernommen
Und eines Gottes Mund hat euch geküsst.
Nun klagt nicht mehr - denn auch ihr wart er koren Dass eure Tage unerfüllt entschwebt....
Preist eure Stadt die einen Gott geboren!
Preist eure Zeit in der ein Gott gelebtl u
Gebeden, die ongetwijfeld tot het schoonste der religieuze
poëzie aller tijden behooren, heeft hij hem gewijd. Een godsdienstige
verinniging voelen wij in hen, die herinnert aan de extaze der Mid·
deleeuwsche mystieken, aan de platonische geestesverrukking bij het
aanschouwen der opperste Idee. Hoort het slot van het gedicht: "Ent·
rückung," dat doet denken aan de verzen van Goethe: "Höheres und
Höchstes U of aan het einde van het tweede deel Faust. De dichter be·
schrijft, hoe hij opstijgt uit de werkelijkheid van het aardsche, hoe
deze zich voor hem allengs vervluchtigt en hoe hij zich dan in geestes·
vervoering uitstort in de oneindigheid.
"leh löse mich in Tönen, kreisend, webend,
Ungründigen Danks und unbenamten Lobes
Dem groszen Atem wunschlos mich ergebend.
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Mich überfahrt ein ungestümes Wehen
Im Rausch der Wei he, wo inbrünstige Schreie
In Staub geworfner Beterinnen flehen:
Dann seh ich wie sich duftige Nebel lüpfen
In tiner sonnerfüllten klaren Freie
Die nur umfängt auf fernsten Bergesschlüpfen.
Der Boden schüttert wei ss und weich wie Molke ....
leh steige über Schluchten ungeheuer,
Ich fühle wie ich über letzter Wolke
In einem Meer kristallnen Glanzes schwimme leh bin ein Funke nur vom heiligen Feuer
Ich bin em Dröhnen nur der heiligen Stimme."
In het in I9I4 verschenen laatste groote werk: "Der Stern des
Bundes" heeft de verdieping van des dichters persoonlijkheid haar
voltooiing bereikt. Dit werk vertoont weliswaar niet meer de plasticiteit en de polyphonie zijner vorige: het is ijler en ééntoniger, maar het
legt, evenals "Maximin," getuigenis af van de godsdienstige wedergeboorte en loutering des dichters. Het is vervuld van de herinnering
aan den tijd, toen hij de openbaring beleefde der Godheid in een onvergetelijken mensch, want hij is het, die hem het licht in de duisternis is geweest; hij blies de bijna uitgedoofde vonken weer tot vlammen aan; hij bracht de redding van den dreigenden ondergang; hij
beteekende een verlossing en een vervulling:
"Da kamst du Spross aus unsrem .eignen Stamm
Schön wie kein Bild und greifbar wie kein Traum
Jm nackten Glanz des Gottes uns entgegen:
Da troff Erfüllung aus geweihten Händen
Da ward es licht und alles Sehnen schwieg."
En George geeft ons nu zijn geloofsbelijdenis in deze magische bewoordingen:
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"Wer ist dein Gott? All mei nes Traums Begehr;
Der Nächste meinem Vrbild, schön und hehr.
Was die Gewalt gab unsrer dun kIen Schösse
Was uns von jeher Wert erwarb und Grösse Geheimste Quelle innerlichster Brand:
Dort ist Er wo mein Blick zu reinst es fand,
Der erst dem Einen Löser war und Lader
Dann neue Wallung giesst durch jede Ader
Mit frischem Saft die frühern Götter schwellt
Vnd alles abgestorbne Wort der Welt.
Der Gott is.t das Geheimnis höchster Wei he
Mit Strahlen rings erweist er seine Reihe:
Der Sohn aus Sternenzeugung stellt ihn dar
Den neue Mitte aus dem Geis.t gebar."
In geen ander wer k doet George zich zóó blij ken als de stichtende
leeraar ; nergens is hij zóó de straffende boetepredi ker, de door de
Godheid bezielde profeet, tempelier en zanger.
Wij kunnen in zijn ontwikkeling als scheppend kunstenaar verschillende vormen van het godsdienstig beleven onderscheiden. Wij
vinden bij hem den heidensch-bachantischen roes en zwijmel, zooals
in de gedichten "Sonnenwende" en "Fest't in de "Siebente Ring,"
waarin hij de ziels-bedwelmende beschrijving geeft van een grieksch
dionysisch feest, waar de erotische extaze tot het hoogste opgevoerd
wordt. Wij vinden bij hem tevens, de mystieke geestesvervoering in
den cyclus "Maximin," die als de uiterstesublimeeringvan hetliefdegevoel kan worden beschouwd en nu ook een min of meer pantheistische "amor dei intellectuahs" in de "Stern des Bundes."
De dichter verheerlij kt nu als een geloovige het leven, want het \even
is nu voor hem, den van goddelijke liefde vervulde, zin- en beteekenisvol geworden, als een uiting en verwezenlijking des Geestes:
"Glaube ist Kraft von Blut, ist Kraft des schönen Lebens."
En hij beseft thans: Drie trappen, drie graden zijn er van het hoogste weten. De eene stijgt op uit de onbewuste menigte, de andere is
overgeleverd door "school" en "boek", maar de hoogste trap wordt
bereikt door hem, die de wijding en openbaring der Godheid in
eigen hart heeft beleefd:
"Die Letzte kennt nur wen der Gott beschlief."
En deze onthulling van het Mysterie is hem geworden. Eindelijk

STUDIES OVER HEDENDAAGSCHE DUITSCHE LETTERKUNDE

331

heeft hij de zuiverste liefde en devotie bereikt en in sommige verzen
van dit boek hooren wij een laatste lofprijzing der Godheid als een
hoogste verzoenende "Eenheid der tegendeelen".
God spreekt:
Ich bin der Eine und bin Beide
Ich bin der Zeuger bin der Schooss
leh bin der Degen und die Scheide
Ich bin das Opfer bin der Stoss
lch bin die Sicht und bin der Seher
Ich bin der Bogen bin der Bolz
lch bin der Altar bin der Fleher
lch bin das Feuer und das Holz
lch bin der Reiche bin der Bare
leh bin das Zeichen bin der Sinn.
lch bin der Schatten bin der Wahre
lch bin ein End und ein Beginn."
"Der Stern des Bundes" sluit en kroont de reeks zijner groote
scheppingen.
In het jaar 1917 ziet een klein werk van zijn hand het licht met den
titel: "Der Krieg." In dit, slechts enkele bladzijden tellende gedicht
geeft hij zijn tijd- en landgenoot en rekenschap van zijn houding tegenover het groote wereldgebeuren. George is éen der zeer weinige
intellectueelen in Duitschland geweest, die, van den beginne af,
hebben getwijfeld, aan de louterende en verheffende beteekenis van
den oorlog. Terwijl de meest representatieve duitsche geesten in de
eerste jaren geloofden, dat deze oorlog voor hun land aan een wedergeboorte gelijk was, dat door hem een nieuw idealisme zou ontstaan,
dat deze een "cultureele" beteekenis bezat, en dat eindelijk de Geest
uit de verstoffelij king en vervlakking zou worden gered, heeft George
onmiddellijk als een ziener beseft, dat dit alles slechts schijn was; dat
deze oorlog voor Duitschland geen regeneratie kon zijn, maar slechts
de onmiddellij ke voortzetting was van het materialisme der vroegere
tijden. Hij gevoelt zich ook nu weer de eenzame boeteprediker, die
met zijn woorden tijd en volk geeselt. Hem den cosmopoliet is
alle chauvinisme vreemd: "Er kann nicht schwärmen van heimischer
Tugend und van wälscher Tücke .......
"Zu jubeln ziemt nicht: kein Triumf wird sein,
Nur vide Untergänge ohne Würde .... "

..................................................................
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"Der alte Gott der Schlachten ist nicht mehr.
Erkrankte Welten fiebern sich zu Ende
Im dem Getob."
Hij aanschouwt reeds in zijn geest den chaos, die komen zou. En
dan spreekt hij de woorden uit, die de gee&telijke armoede en de jammerlijke ontwrichting der hedendaagsche cultuur brandmerken:
"Ein Volk ist tot, wenn seine Götter tot sind."
Omdat alle geestelijke waarden voor de groote massa hun zin
hebben verloren, omdat het Goddelijke ontheiligd is, kan er geen
werkelijke cultuur bestaan, zal er in het geestelijke leven een tweespalt moeten blijven en zal het volk tot ondergang zijn gedoemd,
zoolang er geen nieuwe waarheden worden erkend en geen nieuwe
waarden worden beleden.
Wij hebben thans den ontwikkelingsgang van Stefan George tot
het einde toe gevolgd. Nooit is er wellicht, behalve Goethe, een
duitsch dichter geweest, die zoo volledig zijn zending heeft mogen
vervullen en zijn kunstideaal heeft kunnen verwezenlijken. "De waarlijk groote kunstenaar," heeft Just Havelaar eens gezegd, "moet thans
in zijn diep&t gevoelen een apostel zijn, dat is een held. Hij moet een
rots zijn van karakterkracht en een onverzettelijk geweten en een
door den arbeid bezetene, opdat de kunstenaar der toekomst wederom een zanger zal kunnen zijn." Dit is, geloof ik, van toepassing op
Stefan George. Het schijnt slechts, of hij de schoonheid wil dienen
ten koste van het leven. Hij dient haar echter terwille van het leven
want zij kan een levensmacht zijn. Het moge een exclusieve kunst
zijn, die door haar formee1e eigenschappen slechts weinigen zal
kunnen bereiken, maar zij is een zinnebeeld van hoogste schoonheid
en levensveredeling een gewijde tempel des Geestes voor hen, die
des dichters woord kunnen verstaan en voor dezen zal zij een
openbaring zijn.
Een zijner volgelingen en geestverwanten, Paul Gerardy, heeft eens
in deze woorden zijn bewondering voor den dichter 'uitgesproken:
"Du Herrlicher singst allein noch die Sänge der Götter
Aus niederer Menge, die das Schweigen entweiht.
Du wandeist hehr und die ganze Freude der Götter
Aus deinem Mund sich in strahlenden Takten befreit."
HERMAN WOLF
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Of de Leidse juridiese faculteit zich de tijd herinnert, dat zij iemand voor een
dergelij ke dissertatie de meesterstitel heeft toegekend? Dat zij het nu gedaan heeft,
mag zeker een verblijdend verschijnsel heten. Dat zij het in haar geheel van harte
gedaan heeft, kan ik mij moeilik voorstellen. Immers, professoren in de rechten
zijn bij uitstek redelike en wetenschappelike mensen en voor I:en redelik en wetenschappelik mens levert genoemd boek heel wat bezwaren op.
Intussen is het niet mogelik, deze studie met meer vrucht ten einde te brengen,
dan van der Leeuw gedaan heeft. Iemand die ondanks de studie in "het recht"
zijn rechtsbewustzijn levend en zijn rechtsbegrip zuiver heeft weten te houden, is
een zeldzaamheid. Hij is niet de eerste, die de klacht uitspreekt, dat het recht tot
wet is geworden, dat de dode letter inplaats van de bezielende geest aangebeden
wordt. Dat die letter dood is, zal hij in zijn werk aantonen en tevens een weg tot
verbetering aanwijzen. Want een weg is er volgens hem; en weer herhaal ik het:
iemand die met een dergelijk vertrouwen op de toekomst en besef van het nodige
en geestkracht om het tot stand te helpen brengen, in het kort: met een dergelijk
idealisme zijn maatschappelik leven aanvangt, is een benijdbare zeldzaamheid.
Histories-idealisme noemt de schrijver zijn wereldbeschouwing. En hij stelt
zich daarmee scherp tegenover het histories-materialisme. Terwijl dit laatste alle
geestesverschijnselen verklaart en doet voortkomen uit economiese verhoudingen
erkent het histories-idealisme geen ander beginsel dan de geest. De geest in zijn
bewustwording van zichzelf "doorloopt eerst het natuurlik tijdperk, dat van onbewuste eenheid van alle leven, dan het cultuurlike, dat van bewuste tweeheid
van stof en geest, god en wereld; om daardoor te komen tot het creatuurlike, dat
van de bewuste eenheid van alle leven, waarin de geest zichzelf erkent in de stof.
Het laatste tijdperk is nog nooit volkomen vervuld, maar de tekenen zijn er, dat
zijn komst aanstaande is. Samen daarmee de komst van de creatuurlike mens,
die de nieuwe geest in passende vormen zal brengen. Inderdaad, een meer idealistiese beschouwing van de geschiedenis is niet mogelik dan die waaruit besloten
wordt, dat het bloeitijdperk voor de West-Europeese beschaving nog komen moet!
Dit aan hem zich openbarend geschiedverloop toont de schrijver aan in de
Egyptiese, Grieks-Romeinse en West-Europeese beschavingen, die ieder op zich
zelf weer eén tijdperk vertegenwoordigen. Bovendien vormen zij gezamenlik
weer een ondertijdperk van een grotere cyclus, tot vaststelling waarvan, begrijpelikerwijs, de gegevens ontbreken.
De kracht van het gehele betoog ligt in zijn eenzijdigheid, die tevens zijn zwakheid is. Eenzijdigheid allereerst in de keuze van de beschavingen, eenzijdigheid
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in de beschouwing daarvan. Ik wil niet beoordelen, of dit getal drie als grondslag
van alle wereldgebeuren te veel aan mystieke speculatie's ~ijn aan~ijn dankt;
zeker is, dat de overeenkomst van de wereldgeschiedenis in haar verloop, met
éen mensenleeftijd in zijn drie stadia: kindsheid, volwassenheid, grijsheid te oppervlakkig is om ooit als bewijs gebruikt te worden; en vooral voor hetgene, waar
van der Leeuw ze voor gebruikt. In de ontwikkeling van iedere beschaving op
zich~elf kan men, bij analogie sprekende, een kindsheid, mannenleeftijd, grijsheid aanwij~en, maar de grijsheid is daar dan toch doorgaans een periode van
verval, van overdragen van zijn uitgespeelde rol aan een volgend jong volk. Dat
dit volk als geheel op een hoger cultureel, moreel en intellectueel niveau zal staan
of met behulp van die vorige beschaving zal komen te staan, dan het vorige, is
even waar als dat de geest in zijn bewustwording juist zijn voortgang geconditionneerd ziet door het gegeven ras- en omgevingsonderscheid van het nieuwe volk,
dat bestemd is zijn drager te worden. Dit moment in de beschavingsgeschiedenis
is als zovele andere door van der Leeuw verwaarloosd. Zijn bedoeling was het om
gelijkheden op te sporen en daaruit algemeen geldige wetten voor de toekomst af
te leiden, niet om afwijkende ontwikkelingen uit verschillend geg.oven te verklaren. Immers, dit ~ou niet alleen ~ijn betoog verzwakken en nodeloos ingewikkeld
maken, maar Jo.et is ook een onmogelikheid van uit zijn gezichtspunt. Een schema,
dat de hIstorie als materiaal ~o in het groot bewerkt, laat tal van verschijnselen
ongebruikt, voor wie het eenmaal P.'evonden systeem niet opgaat.
Keren we weer tot de genoemde vergelijking van de geschiedenis der mensheid
met die van de mens, dan komen er !oteeds meer bedenkingen. Wanneer vanVan der
Lee,Jw's natuurvolk het animisme de kenmerkende geestesgesteldheid vertegenwoordigt, da:'! dient men toch de z. g. ,primitieve volken allereerst daaronder te verstaan en vervolgens een duidelike scheiding te maken tussen het animistiese volk, dat zijn geloof nog niet in een stelsel heeft weten vastte leggen, en
volken met een uitgebreid ritueel, en bijbehorende priesterschap, waar het animisties element meer survival is dan hoofd~aak. Cultuurvolken als de Peruanen,
de oude Egyptenaren verkeren in een heel ander stadium, voorzover wij ze
kennen, dan de niet theocratiese immers nog geen staten vormende, stammen als
Papoea's, Kabylen, Bosjesmannen, enz. Neemt men die scheidng aan, dan kan
men dit eerste echt animistiese tijdperk verleggen naar een vóór-cultuurlike tijd,
maar daarmee doet men dan ook het hele schema te niet. In ieder geval toont het
weinig werkelik inzicht in het wezen van het animisme, de grond daarvan te
zoeken in een "harmoniese levenseenheid met al het bestaande." Alle godsdienst
ontstaat uit vrees; alle godsdienst is in oorsprong magie~ De sterk ontwikkelde
dodenverering en vooroudercultus heeft tot doel het onderhouden van het eigen
leven, ~eer ~eker, maar dit bestaat in het afweren van slechte en daardoor zich
ver~ekeren van goede invloeden. Wat de dieren betreft en met hen alle middelen
tot levensonderhoud - jacht, visserij, veeteelt - geldt hetzelfde: alle ritueel en
taboe, dat de meest alledaagse handelingen begeleidt, dient tot bezwering van
geheim~innige machten. Het menselik leven zelf met zijn wonderen van droom,
geboorte en dood is óók een geheimzinnige macht en als zodanig verwant aan de
andere. Maar de geschiedenis van het mensdom is van den beginne af nooit
anders geweest dan verweer tegen als vijandig ievoelde machten, die hun ver-
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schrikking eerst verliezen, wanneer de menselike geest ziclaelf als oppermachtig
erkent, d. w. z. in het individualistiese tijdperk. Voor deze opvatting nu geeft
schrijver's vergelijking van het eerste stadium met de kinderleeftijd meer bewijs
dan voor zijn eigene. Een kind voelt zich volstrekt niet éen met al het bestaande:
het' kind, dat nergens bang voor is, is een zeldzaamheid. Het kind, dat niet begeert te "hebben," bestaat niet. Het individueel egoisme is de oermens aangeboren en allerminst een "Kulturerrungenschaft." Het moge zijn, dat die bezitshonger zich nog niet van de grond heeft meester gemaakt - evenmin als nu van
de lucht - maar waar overvloed is, is geen behoefte en waar geen behoefte is, is
onthouding vanzelfsprekend. De strijd om het bestaan, de klassenstrijd kan zich
eerst ontwikkelen in dicht-bevolkte streken, in streken waar uitvoer en invoer
geen luxeartikelen betreffen, zoals bij de meeste oude volken en zelfs nog bij de
Italiaanse handelssteden in de middeleeuwen, maar de eerste levensbehoeften:
graan, wol, zout, enz. Dáár pas krijgt de grond waarde, daar pas is de loonarbeider noodzakelik. Maar het hele instituut van de slavernij, dat door de schrijver
eenvoudig genegeerd wordt, is een machtsinstelling; De gedode krijgsgevangenen
zijn even zovele slaven van de overwinnaar i!l het hiernamaals, als de in het leven
geblevene het op deze aarde zijn. De grote oorlogen, die in de epen: Ilias, lVlahabharata, Nibelungen hun weerklank vinden, zijn nog oorlogen van stammen,
niet van volken, maar zij zijn er niet minder geweldig om. Het proces van de
menselike beschaving is een langzame bevrijding uit de band van gezins-, stams-,
volksleven, om te komen tot een steeds wijder gemeenschap met de gehele mensheid tegelijk met een steeds dieper bewustworden van eigen innerlik. Zelfkennis
is mensenkennis en het sterkst individualisme moet gepaard gaan met het sterkst
gemeenschapsbesef. Niet een laatste stuiptrekking van het individualisme is deze
wereldoorlog geweest, maar van het nationalisme, een vorm van engere gemeenschap, die op de vroegere stamverwantschap een vooruitgang betekende.
Van der Leeuw's sterk toekomstvertrouwen belet hem een laudator temporis
acti të zijn, maar niettemin idealiseert hij het geluk van de mens in natuurlike
geestesgesteldheid, - ondanks zijn eigen waarschuwing - waar hij hem met de
cultllurmens vergelijkt. De gouden eeuw, het verloren paradijs, door hem als
herinneringen beschouwd, zijn inderdaad verbeeldingen. De gemeenschap in
de geest, die hij voor het komende creatuurlik tijdperk voorspelt, is feitelik niet
minder beperkt dan die in het natuu~lik tijdperk op de bloedverwantschap gegrond was, aangezien daarvan alle volken, die dat derde stadium nog niet bereikt
hebben - en hiertoe rekent hij b. v. het Russiese volk - uitgesloten moeten zijn.
Zijn "historisch idealisme" - maar dit is immers al van Hegel afkomstig? - als
het onze aanvaardende, moeten we hem in de toepassing daarvan de wetenschappelikheid ontzeggen, waarop hij aanspraak maakt, zonder nochtans onze bewondering voor de grootsheid en oorspronkelikheid van zijn poging daarmee op te
geven.
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maatschappij (Nederlandsche kunst 11), 19151.
Dit is een zeer lezenswaardig boekje. Het is een vermeerderde herdruk van artikelen, die eerstin het tijdschrift "Studiën" verschenenzijn. De schrijver heeft hierin
eenige belangrijke rezultaten bijeengebracht waartoe verschillende phonetici,
taal-psychologen en phyziologen, als W undt, Piderit, Heller, ook de Straatsburger
tooneelspeler Borée, de laatste halve eeuw gekomen zijn; en verbindt daarmee een
overzicht van hetgeen door diverse, meestal Duitsche, auteurs in uke het verband
tusschen muziek en taal is gepubliceerd. Hij toont zich een zorgvuldig, in ieder werk
het essentiëele en den wetenschappelij ken voortgang klaar onderscheidend geleerde; die ook de nieuwste uitkomsten, de nieuwste methoden, de nieuwste instrumenten (Marbe, Daniël Jones) heeft bijgehouden; en, mee-onderzoekend, zelf enkele
aanvullingen en vel'beteringen bracht. De moderne methode van taalstudie, waarvoor phonetiek en dialect-vergelijking als de grondslagen zijn erkend, en die bij het
moedertaal-onderwijs de laatste twintig jaren steeds meer hare toepassing vindt in
een nauw keurig letten op de levende t~l, die methode wordt hier doorgevoerd in de
gebieden der levende taalstudie welke grenzen aan de phyziologie en de muziek.
Een verdienstelijk werk, waarvan de lectuur o. a. voor aankomende studenten
in de letteren zeer nuttig is. Of het evenwel een ideaal specimen is van een "artistiek handboek" der meer populair bedoelde serie IINederlandsche Kunst" is een
andere quaestie. Ik voor mij geloof het niet. Niet dat de stof te moeilijk zou zijn,
maar de behandeling ervan is niet voldoende klaar en grootlijnig gehouden; de
voordracht is niet eenvoudig genoeg, 0:: woordkeus van den auteur te slordig. Zoo
wordt er van den lezer meer gevergd dan noodig en wenschelij kis. Euijn rumoerige
en warrige zinnen in dit boek, en waar, door de sterke samentrekking der stof,
bijna elke zin ons verder moet brengen in 't betoog, en bijna elke zin een definitie bevat, is dit een kwaad ding. Het is een reeks lessen; als zoodanig voortreflijk;
- waaromheen dan van tijd tot tijd, met het oog op 't grootere publiek, eenige
meer algemeene, "joviale, gemoedelijke, uitweidingen zijn ingevoegd, die ik nu
juist niet bijzonder vermag te waardeeren, en die mij een enkele maal zelfs bedenkelijk toeschijnen; wanneer namelijk de spreker tegenover de massa te zeer als deman-die-het-weet gaat optreden, en den indruk geeft, als was hij de, en althans de
eerste, verbandleggertusschen phyziologie en zielkunde; - ik denk aan de inleiding. Maar een dergelij kmoment - al is er in den trant van voordragen meer van
dien aard - is een uitzondering.
De verleiding is groot om tot een nadere bespreking van détails over te gaan;
op vele voortreflijke opmerkingen welke hier, zoo al niet voor 't eerst genoteerd, in elk geval terecht naar voren worden gebracht, zou ik willen wijzen;
over enkele andere zou ik met den auteur gaarne van gedachten wisselen. De
plaatjes - dato ze alle aan Heller, Borée en Piderit zijn ontleend, mocht wel wat
nader worden aangeduid I) - zijn soms niet zeer overtuigend; vooral geldt dit van
I) h. 't a1gemeca gt\·oel.k erastig bezwaar tegoa dOl Khrijven oavolledige ....wij.ia" .ljaer oatlee.iage.,Oe
.uteur zal milKbiea oordeele•• dat bet populaire karakter van bet boekje dit meebracht. maar Cla - b,v,
"chter ia 't boekje gepl..tste - bjlt vall verwilzillsea zou Ilulli" zijagewoelt voor dlD lnu die VaD hat oaderwerp meer .t.cli. zou willea makon; ea zou dea lof vo... de ....wgozette wotlDKbappelljkt eerlIjkheid va.
d ... a ..teur hebbea vermeerderd,
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eenige plaatjes van Borée, gelijk van Ginneken ook een enkele maal aangeeft.
Maar dan waren die beter weggelaten, ook b. v. de foto's van het kind in normalen
toestand en dat op het punt staat, in huilen uit te barsten.
Menige waardevolle opmerking zal den lezer treffen, zeide ik. Zoo de juiste
opmerking over de intellectualistische verklaring der beeldspraak (blz 11); die mij aan de eveneens te veroordeelen intellectualistische opvatting der allegorie
bij de Igde eeuwsche litteratuurhistorici deed áenken l ). De bondige uiteenzetting van Rutz' en Sievers' rompstanûentheorÏl. is voortreflijkj het belang van
cinema, phonograaf en grammofoon - ooit voor de vastlegging van "gelaat,
gebaar en klankexpressie" op h~t tooneel van zoo eminente waarde - wordt terecht nog eens benadrukt. Van een viln Kloos' gedichten wordt meesterlijk de
rhythmische gang geanllyzeerd (blz68) j het verband tllsschen zang en voordracht,
waaropiktenonzent in 1905~) de aandacht vestigde, wordt hier met aanvoering van
veel welsprekend materiaal en met goede wetenschappelijke methode nader toegelicht. Over de betrekkelijke beteekenis van 't verschil tusschen intensiteitsen quantiteitsrhythme worden terloops enkele goede opmerkingen gemaaktj
over de genesis van het eindrijm en het referein vindt men op bh 75 een paar
opmerkingen die zich aanstonds door haar evidentie vasthaken in 't geheugen. De auteur wijst op het verband van 't veelvuldig initiaalaccent
in de Slavische t<!.len en het initiaalaccent van een Slavisch en dans, de polka. De
drie perioden der m uzie kgesehiedenis krijgen door vergelij king met de geschiedenis
van andere uitdrukkingsmiddelen een meer algemeene beteekenis j de opmerking
over de stijgende en bij waarlij k afsluitend einde weer dalende stem is zeer goed schoon geenszins nieuw - j men zou ter vergelijking ook de dramatische lijn
kunnen aanvoeren, die gemeenlijk aan 't slot der voorlaatste acte tot haar emotioneel hoogtepunt is opgevoerd, en dan naar de bevredigende afsluiting daalt. In
verband hiermee dé fijne opmerking, dat bij de gewone vraag de melodie tot het
einde toe stijgt, terwijl de rhetorische vraag aan 't slot daalt. Zoo ook bij fijnvoelende compouisten. Dat de gegevens der histonsche taalstudie geenszins zijn verwaarloosd, verwacht men a priori bij een werk van van Ginneken. En inderdaad
geeft zijn boek op het gc!bied van klassieke en Germaansche metriek en rhythmiek interessante duidingenjb.v. omtrent de- vermoede- gelijkheid van toonhoogte bij oudgermaansche allitteraties. Ook rekking, diphthongeering en samengesteld muzikaal accent, die bij de klankwetten der grammatica comparata van
zooveel belang blijken, hebben hun gevoelsbeteekenis, naar de auteur even te
verstaan geeft. Gelijk hij véél wetenschappelijke quaesties terloops aanroertj ook quaesties die nog zéér quaestieus zijn!
Dit maakt het zelfs eenigszins pijnlijk een overzicht van zijn werk te gevenj er
staat zoo veel in, dat men bijna niet kan noemen zonder erover te discussieeren.
Zoo de quaestie der quantiteit als "afzonderlijke" rhythmefactor (blz 71) en ••••
meer. De vertoogen waarin het gevoels- of althans het "gemoeds"-leven der
dieren wordt ontkend, zijn bedenkelijk oppervlakkig.3 ) Wat over de "audition
1) T.n opZicht. van Vond.rl .Geboorteldok" bracht C. R. d. Kluk hier ..n b.t.r IDzicht. (Zi... Vad..landlch. N,.uwkJ .... iü. beschouwlng.n" (Amlterdam Mij. v. Goed •• n Goedk. Lectuur, 1917> blz. 231.
2) Z,t T.al on L.tteron. XV, 192 vgg.
') Curieu. i. dat op bI •. 4 d. plychologlsch. b.t ••koni. van d. tot biologi. ontwikkeld. aaluurlllko
hutori. wordt b.toogd. t.... iJI "p blz. 14 ,don di., .. MD .paych." wordt ontzegdl Op blz. I S wordt opga-
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colorée" wordt opgemerkt is door onvolledigheid onjuist; de lectuur van Binet en
.... van Leadbeater zij den auteur aanbevolen. En wie Rimbaud's klinkerkleursonnet legt naast de constateeringen die van Ginneken vermeldt, ziet eerst
hoe individueel dit alles is: en hoe weinig nog geschikt voor den man der wetenschap om ermee te werken!
Ofhet wenscheIij kis, IsadoraDuncan"eenigszins berucht" te noemen (blz.59)in een werk van wetenschappelijke allure - mag een min belangrijke quaestie
zijn; van de tragische verliefdheid van St. Pranciscus op versmading en pijn te
spreken, is m. i. een kleine onjuistheid. Het citaat op blz 33 is zuiver dialectisch
Saksisch, en mag niet worden aangevoerd als een voorbeeld van kIinkerkleuring
onder den invloed van bepaalde gevoelens. Er waren hier welsprekender voorbeelden aan te halen geweest; en .... van dichter bij huis. Ja, dat is ook een wensch
dien men den auteur in overweging zou willen geven: om bij een - ongetwijfeld
spoedig te verschijnen - herdruk van zijn boek wat meer Hollandsche voorbeelden te geven; die het voordeel hebben van onmiddellijke en algemeene controleerbaarheid. In dien 2 den druk zou misschien de te boude concluzieop blz. 78 "taalis
altijd l ) middel tot een doel" kunnen vervallen. En de-zeer juiste-opmerking
omtrentdepooverheid van Verwey's beschouwingen over Vonders klankexpressie
zou in een noot wat nader kunnen wOl'den toegelicht. Misschien ook zou het
"gebaar" dan een paar eigen hoofdstukken kunnen krijgen, waarin het wat
breeder werd behandeld. 2 ) Maar vooral wil ik nadruk leggen op mijnwensch naar
Hollandsche spreektaal en zangvoorbeelden. Het werk zou er meer levend en
klaarder door worden, minder compilatorisch aandoen. Dat de heer van Ginneken
- aIs zoovelen zijner orde - een "oortreflijk werkend compilator is, en meer
dan dat, meen ik te hebben aangegeven. Voor de methode van taalstudie die van
het levende gesproken woord uitgaat, paste 't nog eigenaardiger, voortdurend van
de levende, huidige, meest nabije werkelijkheid uit te gaan, om dan, vergelijkend,
de wijder strekking der gemaakte opmerkingen te doen gevoelen.
Metdatal: dit boekje is een welkomeverschijning. Erstaat veel in, dat te weinigen
weten en dat toch zeer tot de verheldering van ons begrip omtrent het wezen
van taal en gebaar kan bijdragen.
J. L. WALeR
Juli 1920.
VONDEL. Kunst en Karakter door H. LamanTrip-De Beau/ort. N. V. Uitgevers-maatschappij
Van Loghum, Slaterus en Visser, Arnhem 1920.

Een Vondelstudie, die tenminste voor belangstelling in Vondel getuigt.
Mevr. Laman Trip heeft gewis met ijver en liefde des dichters drama's en
verzen gelezen, misschien reeds met het voornemen schriftelij k te getuigen van
haar indrukken en bevindingen. Een uitgever is daarna al gauw gevonden
en ... de Nederlandsche letterkunde is een "Vondelstudie" rijker. Er is daar
merkt, dat wij aooit oprekea VaD bet "gea:oed" van eea dier ... Maar gebrulKea we dit woord elgealljk ook
aog wel vaa eea mealCb 7 Ea - sprekea we laderdaad aoolt vaa ... eea baad bijvoorbeeld. die ia zlja gemoedarustlsgutoord 7 Zeker, er zit la bet gebruik vaa dit wOOrd Iroale; maar om betw66rd gaat bet alet - da'
mout Dr. v. G. ook bedenkea.
I) Curolveerlag vaa den reeealtDt.
I) JeJllerbuil' Tbaorctllcbc Luoea la d. G .. Uculatic ea dl Mhalek veVOD .... CD aDd.. dat "aD IMIaDV 11,
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niet %ooveel tegen. De vraag is echter of Minister De Vries zulke boekjes in
zijn ontwerp niet belast heeft als "overbodige weelde". Wij zouden er ons
inderdaad van kunnen spenen, omdat er al vele en zeer goede Vondelstudies
bestaan en men niet kan ûen wat dit geschriftje meer of eigens geeft. Ik bedoel
het eigene van meeningeen, die men niet overal elders ook vindt. Eenigszins op
Van Schendelschen trant in zijn Shakespeare, keuvelt de schrijfster in vaak al
te onverschillig Hollandsch over Vondels leven en is daarbij gaarne macht- en
zedespreukig, op niet geheel verantwoorde wijze, zou menzeggen. Zoo klinken
de volgende uitspraken eenigszins wonderlijk:
"Voor Vondel is heiligheid overal daar, waar de liefde woont, hetzij in het
hart of in het lichaam" ...
"Voor Vondel is liefde de oprechte trouw i deze wilsman %al in haar ook
het eerst zien haar gestolden vorm: de vruchtbaarheid: van bruid en
bruigom, een liefde die zielen en lichaam versmelt, die de eeuwige tuin
is voor het jonge groen."
Op pag. 105 heeft zij het over "den poëstaster, die tracht eens een heel
mooi werk met gouden spijker in mekaar te timmeren", zonder dat men bevroeden kan, wat dit doen van "den poetaster" beteekent in verband met
Vondels "mythologische ornamentiek", die voor ons niet anders dan "woordbombarie" blijkt.
"Hooft, de academische beschaafde, c'e porceleinige Hooft, die zijn
blanke vingertoppen aan geen koud water wilde schenden, was huiverig
geworden voor Vondel's kokende heethartigheid".
Er is inderdaad niets tegen inplaats van "aan koud water branden" ook eens
te zeggen: "aan koud water schenden" of voor 't gewone warme hart een heet
hart in de plaats te ,stellen, maar dan mag men een auteur, die deze treffende
wijzigingen voorslaat, ook niet meer verwijten achteloos met haar taal om te
gaan. Eerder precieus of pretentieus, moet men zeggen. Tenslotte nog dez.
kalenderspreuk:
"Naarmate de mensch onbewust, gevoelsmensch is, naar die mate zal hij
krachtens zijn gaven de wereld overwinnen: als kunstenaar door kunstwerken, als wijze door waarheid, als held door daden, als mensch door
liefde".
Men zou graag willen weten, hoe b.v. die wijze, die onbewust en gevoelsmensch
"de wereld door waarheid overwon" er uitziet. Wijders schijnt het, dat men aan
deze citaatvruchten den boom kan herkennen. Een "onbewusten", zwak mystisch
"gevoelsmenschelijken", verfijnden boom. Doch dan stoot men op de uitspraak: "Deze geestelijke bewegingen waren, als alle stroomen ten eeuwigen
dage zijn, grootendeels een weerkaatsing van de economische maatschappij" ...
en voelt zich pardoes in de Marxistische wereldopvatting verplaatst en meent,
dat de schrijster gewis een overtuigde communiste moet tijn en is geneigd
haar onder de medewerkers aan De Tribune te zoeken.
Zoo blijft de geest van de auteur ons een belangwekkend raadsel en is dit
raadsel het belangwekkende van het boekje, dat overigens niet zeer belangwekkend is. Vondel wordt er liefdevol be- en omschreven, liefdevol beoordeeld,
liefdevol bewonderd, berispt en verontschuldigd. Of de schrijfster veel van
hem begrepen heeft, van zijn ontzaglijk hartstochtelijken en evenwel heftig
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en scherp polemischen geest, van zijn verwonderlijke persoonlijkheid, individualist tot het uiterste, met echter een brandende begeerte naar opgaan in
de collectiviteit ••• of zij dit alles tenminste gezien heeft, is zeer twijielachtig,
indien men op uitspraken als deze let: "Vondel is nu noch later ooit een
politicus, ooit een wijsgeer geworden; hij kon tenslotte niet polemiseeren noch
redeneeren" ... Er is zoover ik weet geen drama van Vondel zonder dialectiek.
En van de fijnste en scherpste...
F. C.
BOMSTON. Roman door Herman Salomonson,
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf 1930.

Men zou dit boek een brilliant hors-d'oeuvre kunnen noemen en het met die
uitheemsche woorden vrijwel gekarakteriseerd hebben in zijn uitheemsch gebeuren en vlotte, lichte schrijverij. Herman Salomonson is een bijzonder aardige schrijver, wiens ontwikkeling men met belangstelling afwacht. Er zijn hier
niet vele schrijvers die een zoo on-Hollandsche episode kunnen opstellen en ......
voor den lezer waar maken. Want, hoe onwaarschijnlijk ons ten slotte die
schrikkelijke gebeurtenissen voorkomen, tijdens de lectuur zelve blijven wij
onder de bekoring en de suggestie en achten het heel niet ondenkbaar, dat in
den grooten oorlog zulke duistere intriges zijn afgespeeld. En dit is dan toch de
zeer Hollandsche verdienste van den schrijver, dat hij niet alleen vlot vertelt,
maar zelf ziet en ons, beeldend, zijn visie suggereert. Zoo blijft het verhaal
nooit leeg, nooit enkel bedacht, maar leeft het een eigen leven, zij 't ook van
dingen, die ons volkomen vreemd zijn.
Dat deze jonge Hollander zich schijnbaar zoo thuis gevoelt in al die buitenissige milieu's en vertrouwd omgaat met zulke rare menschen, is juist het
virtuose in hem. Het gaat alles niet diep natuurlijk, maar het is spannend en
belangwekkend uitermate. Daarom zal ik vooral niet verklappen wat dit boek
behelst. Het halve plezier is, dat men niet weet waarop het uitloopt. Enkel nog
twee dingen zou ik willen zeggen. Het eerste is, dat mij de vorm voor zooiets
nog niet volmaakt schijnt. Iemand een verhaal te laten doen van het verhaal
van een ander, aan wien weer anderen verhaalden, enz .... dat mag voor de hand
liggen, maar de waarschijnlij kheid en daarmee de indruk lijden er onder, ais de
auteur, om verwarring te voorkomen, sommige passages met andere letter moet
laten drukken om duidelijk te maken wie eigenlijk aan het woord is.
De tweede en laatste opmerking dan, bevat de eenigszins verbijsterde vraag
waar hier de schrijver zelf gebleven is. Ik zou 't graag weten, simpel uit spijtige
critische nieuwsgierigheid. En sprak daarom van een hors-d'oeuvre. Men moet
toch niet al te veel boeken als dit schrijven, schoon "de lezer" gewis niets
F. C.
liever verlangt.....
HET SCHOONB JAAR VAN CAROLUS, door Antoon
Thiry. Mij. voor G. en goede lect., Amsterdam
1020.

"Uit dezelfde levenskiemen, waaruit Pallieter opwies, is deze roman gegroeid van den vriend en medewerker van Felix Timmermans ...... Zoo luidt
de aanbeveling van dit schriftuur op den omslag en ik weet haast niet of 't
wel een aanbeveling is. Een Pallieter icheen ruimschooti voldoende.
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Uit deze gewis zeer sappige historie van een jongen man, die zich eerst
vrijmaakt van een opgedrongen priestervoorbereiding, om dan rijk en breeduit, gul en lustig te gaan leven van een zeer te pas opengevallen erfenis,
uit die historie van feest en vreugd en niet al te diep leed, komt ons tenslotte iets %Woels en zwaars, iets van te veel en te druk, van geforceerdheid
en pose tegen, die het achter doen stellen bij de zooveel soberder uitingen
van het boek Uit Beloken Tijd b.v. Al te veel mayonnaise van .. levensuitbundigheid", zou men zeggen en begint naar de eenvoudige boerekooI te verlangen. Ongetwijfeld zijn ook hier de .. beschrijvingen", de natuurmomenten.
het geheele uiterlijk leven voortreffelijk, als steeds bij deze Vlamingen. Zinnegenieters zijn zij allen en daarbij is deze Carolus, gelijk Pallieter, nog braaf
en edel en ideali5tisch, zoodat hij het probleem van lekker en vet te leven
en toch onkreukbaar rechtvaardig te zijn in allen eenvoud schitterend oplost.

F. C.
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GUILLAUME ApOLLINAIRE, La Femme a.uise.
Paris, Editions de la Nouvelle Revue française,
I9~O.

De kunstopvattingen en het werk van Guillaume Apollinaire hebben 5teeds
aanleiding gegeven tot heftige en vaak interessante discussiën. Nu hij niet meer
tot de levenden behoort - in den oorlog gewond, werd hij getrepaneerd en overleed aan de gevolgen dezer operatie - en zijn figuur niet langer een der middenpunten is van den litterairen strijd, wordt het gemakkelijker het werk van deze
zoo curieus evoluëerenden geest te overzien.
Dit werk loopt over een tiental jaren en bestaat uit gedichten, romans, essays.
Zijne poëzie L'i zeer ongelijk. In zij(le bundels trdt men gedichten aan, die men
als uitingen van een uiterst verfijnd impressionnisme kan beschouwenj andere
zijn, naar de ingewijden beweren, futuristisch. Andermaal amuseert hij zich zijne
korte versregels zoo te plaatsen, dat zij het figuur vormen van een hart of een
ander symbolisch voorwerp, zooals dat, eeuwen geleden, door subtiele decadenten werd gedaan. (Dit is, voor wie zich als futurist wil doen doorgaan eene alleszins vreemde liefhebberij). Ten anderen versmaadt hij het niet zich te inspireeren
op de kunst der oude volksrijmenj sommigen der mooie, berijmde spreuken uit
zijn Bestiaire zijn van een zuiver classicisme.
Wanneer men echter zijne poëzie met zijn prozawerk vergelijkt, treft dadelijk
dit feit: van al de vreemde (en soms vroolijke) afwijkingen, waarvan zijne poëzie
getuigt, vindt men bij den prozateur geen spoor terug. Zoodra deze auteur proza
schrijft, zegt hij, wat den vorm betreft, vaarwel aan alle vooropgezette bedoeling
om zijne lezers te verbazen.
Zijne twee laatst verschenen werken: Le flaneur des deux rives en La Femme
assise, geven daarvan de meest typische getuigenis. Uit het eerste dezer boeken
blijkt vooral dat GuillauOle Apollinaire een hartstochtelijk bewonderaar was van
alle schoonheid, en wel in de eerste plaats van de schoonheid die zich verborgen
houdt en zich slechts aan zeer gevoelige geeliten openhaart. Van uit dit oogpunt
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lijkt mij dit kleine boekje verwant àan de Esq uisses parisiennes van J. K. Huysmans.
Maar de schetsen van Apollinaire zijn eenvoudiger van gevoel en getuigen van
eene meer enthousiaste overgave en eene meer opgewekte vitaliteit dan de scherpe
etsen van den esthetischen naturalist. Evenals Le flaneur des deux rives, is La
Femme assise geschreven in eene eenvoudige, kleurige taal, die in rechte lijn verwant is aan het beste fransche proza. De originalit~it moet men hier niet zoeken
in den vorm, maar in den geest.
Die originaliteit van den geest is echter niet onvoorwaardelijk te prijzen; zij
bekommert zich allerminst om logika en bouw der gedachten. Zij is van eene
openhartige fantazie, die zot en jong is, maar geestig en ontroerend. Het werk dat
zij inspireert is dan ook eene allerzonderlingste creatie. Eenheid is er niet in te
vinden, noch zelfs een leidraad. Het ontsnapt aan alle classificeering; van alle
bekende benamingen waarmede men tot dusver een litterair werk aanduidde is
geen enkele hier toepasselijk: noch roman, noch essay, noch verhaal, noch novelle •••• Het bezit echter de levendige gratie der dingen die men vertelt, zonder
daarbij ooit aan drukken of uitgeven te denken. Het is de adem van het leven die
deze bladzijden zoo beminnelijk maakt en orde brengt in dien schijnbaren
chaos.
Van alle fragmenten waaruit dit boek is :oJamengesteld: verhalen, anecdoten,
beschouwingen over kunst en caricatuur enz, is de geschiedenis van de Marmonen-kolonie het meest typische en het volledigste. Het is op zichzelf een merkwaardig stuk, dat van een ongewoon visionnair vermogen getuigt. Het bezit
bovendien eenige der meest zeldzame hoedanigheden van het goede fransche
proza: de bewogenheid, de beheersching van de duizenden vormen der emotie, en
ten slotte de geestelijke humor, die een rijke natuur eigen is. Het is ook werkelijk
wel een onderwerp naar zijn hart: die zachtzinnige religieuze waanzin van de
aanhangers der veelwijverij: "aberratie van den geest, maar onaantastbare menschelijkheid van het gemoed. Hoe doen ons die bladzijden betreuren, dat een zoo
rijk begaafde geest, al te vaak het slachtoffer is geworden van zekeren modegeest,
die tot buitensporigheden verlokt, onder voorwendsel van originaliteit. Hij
wou vooral niet de dupe zijn. En daarom groef hij, voor anderen, den kuil die hij
niet bij machte was te vermijden.

E. PRévOST ET CH. DARNIER, Le Ziv"
Librairie Chapelot, Paris 19:30.

~piqu,.

J!en zwaar, een lijvig boekdeeloorlogspoëzie! Sedert lang was ik er
voor beducht, maar ik kon niet vermoeden dat de dreigende catastrophe zulke
afmetingen zou hebben aangenomen. Het zou misschien beter zijn erover te
zwijgen, ware het niet dat dergelijke publicaties uitnemend geschikt zijn omvooral bij het Franschlezend publiek buiten Frankrijk - eene betreurenswaardige verwarring te stichten aangaande den tegenwoordigen toestand der Fransche
poëzie.
~ Het is een zeer banaal geval. Zooals altijd bij dergelijke vergissingen heeft de
Fransche poëzie met de heele zaak niets te maken, en rust gansch de verantwoordelijkheid op de twee verzamelaars, die alle onderscheidingsvermogen en allen
soedan Imaak missen. De inleidini ia voldoende om onl daarvan te overtuiien.
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Wij lezen er dat de auteurs het betreuren geen grooter aantal verzen te hebben
kunnen opnemen van de officiëele mediocriteiten, die in hun oogen de groote
Fransche poëzie vertegenwoordigen: Rostand, Bataille, enz. Wij weten dus dadelijk waaraan wij ons te houden hebben. Zij mogen dan een kleiner of grooter
aantal goede gedichten in hunne bloemlezing opnemen, het aspect van het werk
en zijne waarde zullen daardoor niet veranderen.
Ik wil geenszins ontkennen dat dit boek een aantal zeer mooie gedichten bevat.
Wij treffen er verzen aan van Pé guy, Claudel, Gasquet, Porché, het is te zeggen
van hen die waarlijk mooie door den oorlog geïnspireerde gedichten hebben geschreven. Maar dit helpt hier niets. Het boek is er niets volledigerom, noch minder
antipathiek. Integendeel, men krijgt den indruk dat bedoelde gedichten enkel
volledigheidshalve werden opgenomen en niet uit bewondering en liefde.
Het is mij niet mogelijk te begrijpen dat men naast elkaar plaatst als uitingen
van poëzie: de nobele verzen van Péguy "Heureux ceux qui sont morts" ••. en het
ontroerende fragment uit Les Hymnes v.lU Gasquet en de bedroevende rijmen van
mevrouw Rosemonde Gérard en de zoogenaamde alexandrijnen van den heer
Henri Bataille. Zulk gebrek aan smaak, zulke onrechtvaardigheid maken alle
kritiek overbodig.
Er is bovendien r.og eene verzwarende omstandigheid: de twee verzamelaars
hebben ook eenige door henzelf geschreven gedichten opgenomen. Deze gedichten zijn slecht. Zij geven wellicht de verklaring van het ontstaan van dezen groteiken bundel.
COLETTE, Chéri, Paris, A. Fayard,

1930.

In dit laatste werk van Colette vinden wij niets van alles wat in de oogen van
velen als hare grootste bekoorlijkheid en originaliteit geldt: die fijnzinnige uitbeelding van natuurimpressies, die geestige silhouetten van honden, katten en
andere huisdieren, die vrouwelijke perversiteit in de ironie, al die kleine litterairmerkwaardige détails die ongetwijfeld aantoon en in welke mate zij eene schrijfster is van het echte ras, maar die den critischen geest toch niet vermogen af te
leiden van wat hij als hare grootste gave beschouwt: hare menschelijkheid en de
diepte van haar psychologisch inzicht. Uit dit laatste werk is alle litteraire versiering, elk amusement van den geest verdwenen; niets anders geeft het, in zijn
naakten eenvoud, dan een zijde van het eeuwige onderwerp: het menschelijk hart.
Het conflict is heel eenvoudig. De jonge man die den bedenkelijken naam
Chéri draagt is de zoon eener demi-mondaine. Hij is in 't bezit van een merkwaardig fraaien lichaamsbouw, en dit is niet aan de aandacht ontsnapt van eene
vriendin zijner moeder, eene eengiszins bejaarde, maar goed geconserveerde
hetaïre, met name Lea. Zij brengen samen eenige jaren door. Maar als de jonge
man den leeftijd van vijf en twintig jaar heeft bereikt, maakt hij een einde aan zijn
bandeloos leven en treedt in het huwelijk met eene jonge vrouw, Edmée, die ook
- wij blijven steeds in hetzelfde milieu - eene demi-mondaine tot moeder heeft.
Deze jonge dame, die eene goede opvoeding heeft genoten, bemint den jonien
man in allen eenvoud en oprechtheid des harten. Dit huwelijk overtuigt Lea van
iets wat zij nog slechts vaag vermoedde, namelijk dat zij den jongen Chéri werkelijk liefheeft. Zij onderneemt eene reis naar het wufte zuiden .n wendt, om
bem te vergeten, alle voor de band liggende middelen aan.
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Middelerwijl is, door eene onvoorzichtigheid zijner jonge vrouw, ook in Chiri
het heimwee naar zijne vroegere minnares ontwaakt. En hij komt tot de ontdekking: "tiens, pourquoi est-ce que je n'aurais pas un coeur, moi aussijl" Hij verlaat de echtelijke woning en neemt zijn intrek bij een vriend, in afwachting dat
Lea weerkeere. En als zij elkander weerzien, ontdekken zij beiden dat zij elkaar
hebben liefgehad, zonder het te weten. Maar thans is het te laat. De jonge Dlan
heeft Lea ongemerkt bespied en geûen hoe de ouderdom !laar heeft veranderd;
waar hij zijne oude liefde meende weer te vinden, vindt hij slechts eene oude
vrouw. Ook zij geeft zich rekenschap van de diepte, van den waanzin harer liefde,
Deze geeft haar echter den moed het afscheid uit te spreken. En als zij hem door
het venster nakijkt, ziet zij hoe hij den blik naar den blauwen hemel heft en de
bloeiende kastal1jeJaars, en hoe hij de lentelucht inademt met den wellust van een
btvrijde.
Eenvoudige, tragische geschiedenis! En met welke diepe kunst wordt zij verhaald om ons te doen gelooven dat de weinig sympathieke jonge man, dien wij
uit de eerste bladzijden leeren kennen, een figuur is van even groote menschelijkheid als b. v. Adolphe. Men vergelijke slechts de frivole, en eenigszins pijnlijke
scene van het begin met de ontroerer:.de tragiek der laatste bladzijden, om te beseffen met welke kieschheid de schrijfster is te werk gegaan. Zij gelukt erin ons
te overtuigen dat die jonge man een hart bezit dat lijdt en liefheeft als dat van
ieder mensch.
Het is eene schoone overwinning. En z0031s ik hooger zei, daartoe is niets van
noode geweest dan de eenvoudige, maar 5cherpzinnige ontleding van het hart
harer personen. Alle literatuur was hier o....erbodig. En dit heele werk is niets
anders dan wat ue Leste fransche tr;;clitionne'~:e romans altijd zijn ieweest: "un
discours sur les passions humaines,"
Nieuw verschenen boeken:
Een bizonder mooi boek over Afrika van Jérome en Jean Tharaud: Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas (Plon-Nourrit, Paris 1920); het merkwaardig dagboek van E. Psichari, Les voix qui crient dans Ie désert (Paris, L. Conard 1920)
waaruit destijds in een strengeren en meer abstracten vorm de roman ontstond:
Le roman du Centurion; van Jules Romains verschenen in de uitgaven der Nouvelle Revue française twee nieuwe werken: Donogoo- Tonka, ou les miracles de la
Science, een film, en Cromedeyre le-vieil, eene tragedie; een kleine, maar curieuze
dichtbundel van Fagus: La prière de quarante heures (Editions Gallus, Paris
Ig:aO) i van Léon Daudet een vijfde bundel souvenirSi: A u temps de ] udas (parist
Nouvelle Librairie Nationale, 19~0)
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VAN NIJLIIN,

ANGST
I.
Toen de tekenles in de Akademie geëindigd was en de meisjes druk
babbelend naar buiten traden, had Norine Bachode, eerst een van de
voorsten, opzettelik getalmd in de vestibule, hopend zich ongemerkt
bij de een of ander aan te kunnen sluiten. Maar blij kbaar had niemand
plan, meer dan strikt nodig was van de "nieuwe" notitie te nemen.
Constance Burck had even geknikt, Jo Wiegerstna flauwtjes "dag"
gezegd, dat was alles.
Zij was de laatste die de grote deur uitging. Strak voor ûch uit kijkend sloeg ze linksom en liep gewild-onverschillig de kant op van 't
Rijks-Museum. In haar haast overdreven eenvoudige kleding blauw cheviot manteltje, zwartgrijze rok en donker hoedje zonder
veren - trok ze van niemand de aandacht.
Langzaam stapte ze voort, opzettelik haar passen inhoudend om het
pratend en soms luid lachend clubje van Mien.Bekker niet in te halen
dat vóór haar ging.
Ofschoon het niet woei, was het kil; echt Novemberachtig. Somber
de grauwe lucht, met nauw te onderscheiden lichtnuancering in strak
gespannen wolkenvlak. De brede kade, aan de waterkant geflankt door
drie rijen spichtige iepen, lag vaalbruin in de dalende schemering.
Norine liep lusteloos verder, denkende aan den Haag, waar het gezelliger was geweest, en intiemer, ook veiliger, voor haar gevoel met onmerkbaar vervloeiende herinneringsbeelden van het oude huis
en de stad, het Bos, en de Bosjes, en Scheveningen ....
Wat was het tegengevallen na de verhuizing! En ze had zich toch
wezenlik geen illusies gemaakt!
Ja, even was er een prettige opflikkering geweest, toen ze gl!slaagd
was voor de Akademie. Maar och, zoo 'n glorietje duurde kort, je
wende er dadelik aan. 't Had eigenlik ook niets te betekenen. - En
verder weinig anders dan narigheid. Pa brommiger nog als vóór zijn
pensioen. Geen wonder. En ma altijd benauwd, nu vooral, dat pa
nog erger uit zijn humeur zou raken. - Dan Frans. Verbitterd omdat
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hij zijn kamers had moeteu opzeggen, nu hij studeren kon aan huis ....
Het wás vervelend voor hem, zeker, maar 't lag immers voor de hand?
Zij, Norien, vond de stad, Amsterdam, eigenlik 't ergste van alles.
Ze had er als kind gewoond, van haar negende tot haar veertiende
jaar, in een afschuwelike nieuwe wijk. Pa was toen kaptein. En half
onbewust had ze geleden, werkelik geleden, onder het kille en
drukkende van haar omgeving. 0 die smalle, hoge, afzichtelike
huizen in eindloze rommelige straten.... En nog erger die doodse
buitenbuurten, uitgroeiend in gore weiden, bezoedeld door hopen vuil
en vunzig puin .... !
Norien schrikte op. De drie meisjes vóór haar stonden stil. Eén
moest er nu verder, twee gingen links zoals zij. Dat wist ze al. Ze
liep nu vlugger, haastte zich om het pratende groepje heen.
Ze hoorde Non Holand's weke stem: "Kijk, daar is zij ... " Zacht
werd er geantwoord, door Mien Bekker meende ze, maar wat die sprak
kon ze niet verstaCIn.
Heel sterk kreeg ze ineens weer dat weeë gevoel van verlatenheid,
dat haar de laatste weken zo vaak had gehinderd .... 't Was overdreven,
dat wist z;e heel goed, maar ze kon het niet overwinnen, ze zocht nu
eenmaal te gauw ergens iets achter. Wanneer ze giecheldt:n of fluisterden, die Amsterdamse meisjes, dan vroeg ze zich altijd af of 't ook
om hààr kon zijn. Als er een haar aankeek, vermoedde ze dat die aanstonds beginnen zou, zacht over haar te praten ....
Dat vergalde haar 't werken op de Akademie. - Maar daarom was
het op Zondagen nog niet prettiger! Dan stelde ze zich voor hoe de
anderen elkaar nu opzochten en samen uitgingen of gezellig thuis
babbelden ..•.
Zij had zo niemand in Amsterdam. - Eigenlik kwam het er
ook niet veel op aan. Want al had ze een kennisje gehad, een zogenaamde vriendin, ze kon toch niet spreken over 'tgeen haarvoortdurend bezighield ..•• over die á1le vreugd en geluk in de kiem verstikkende onrust, die vage angst voor ze wist zelf niet wat .... Wanneer ze
er wat van zei, zou ze uitgelachen worden. Maar wààrvoor in' s hemelsnaam was ze bang? Als ze dát maar hegreep .... Misschien was 't wel
een ziekte. Een zenuwziekte, een zielsziekte .... Ze had ook al wel eens
gedacht dat het goed zou zijn een dokter te raadplegen. Maar wat een
figuur zou ze slaan als hij niets vond! En in haar hart geloofde ze niet
dat hij iets vinden zou. - Bovendien, ze durfde niet gaan op
haar eigen houtje •... Als pa er achter kwam ... .! Er over spreken met
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ma: Die zou waarschijnlik zeggen dat Frans haar dan maar es eerst
moest onderzoeken .... Maar dát wou ze in géén geval. Tjakkes nee.
Eensklaps dacht ze weer aan de meisjes van de Akademie. Zelf was
ze toch niet zo spokig geweest in den Haag ••.• Zij en Ika en Free
hadden altijd hun best gedaan om nieuwelingen (als ze niet àl te nesterig waren) op hun gemak te zetten en te helpen .••.
Een aardig clubje wel, dat van haar en Free Mijdrecht en Ika Foreeste •.•• Ze zaten altijd trouw bij mekaar en gingen ook veel samen
uit. Een sentimentele vriendschap met druk gefluister en smeltende
innigheid was het volstrekt niet. Héél gewoon alles. Maar de behoefte
aan gezelligheid werd er toch door bevredigd. Ze spraken vertrouwe"
lik over hun werk en hun vooruitzichten, over kunst en mooie
natuur •..• gesprekken die altijd door ieder gehoord mochten worden.
Vandaar zeker dat de andere meisjes hun wel eens de Onschuldjes
noemden. lka had eens heel ad rem opgemerkt: Onschuldjes? Wel, die
naam kon op z'n hoogst beledigend zijn voor wie 't zei! - In elk
geval, ze waren er niets minder om wanneer ze niet meededen als er
dubbelzinnige liedjes gezongen werden, en meestal niet lachten
wanneer er iets onbehoorliks werd uitgeflapt.
Maar zo'n erge onschuld was zij' - Norien - toch niet. Ze had in
vakanties, als Frans thuis logeerde, wel es nieuwsgierig gesnuffeld in
zijn boeken, en wist een en ander dat naar ze vermoedde aan ècht onschuldige meisjes wel niet bekend zou wezen.... En bovendien .•••
Nou ja ••
Ze was in gedachten voortgewandeld langs het terrein van de IJsclub en 't Stedelik Museum, en stond nu op de Parkweg voor de deur
van het bovenhuis waar ze woonde. Ze schelde, las voor de zoveelste
maal op de nieuwe koperen naamplaat J. BACHODE, en 't viel haar
in, dat ma had gevraagd of er niet bij moest staan: Gepens. Kolonel der
Infanterie, maar pa had kortaf Nee gezegd.
De deur werd opengetrokken. Vlug liep ze de smalle, met 'n kokosloper belegde trap op en kwam hijgend boven. Ze voelde haar hart
tegen 't korset aan bonzen. Vier en veertig treden ook! Je moest er
aan wennen.
In de huiskamer - achter - was 't gaslicht aan. Ze vond er haar
moeder en Annaatje, het zusje van elf jaar, die net was thuisgekomen
van school. Norine zei goeden dag.
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"Prettig getekend?" informeerde ma.
"Het schikt nogaL"
Ze drentelde wat door de kamer en keek terloops in de spiegel.
Nee, dacht ze, mooi was ze niet. Die wangen altijd even bleek. En ofschoon ze pas twee en twintig was, had haar gezicht niets van de glans
van vrolike frisse jeugd. Haar mond was klein, maar de lippen stonden gewoonlik iets van elkaar, het wit van haar voorste tanden ontblotend. 't Haar donkerblond, de ogen grijs. Minachtend trok ze
met haar mond, ging zitten, nam het Ochtendblad op van de Nieuwe
Courant en begon het door te zien.
Mevrouw Bachode ging zwijgend voort met het verstelwerk waar
ze aan bezig was. Ze was een grote magere vrouw van 57 jaar met een
lang, tanig gezicht en een grote d'unlippige mond, waarvan de hoeken
naar boven waren gebogen, zodat het leek of ze aldoor glimlachte,
ook al keken haar ogen allesbehalve vrolik. Langer dan acht en twintig jaar draaiden haar voelen en denken en doen om het middelpunt:
Bachode. "Hoe zal Bachode het vinden?" vroeg ze zich af bij ieder
te nemen besluit. Wanneer men haar iets vertelde dat hij, naar ze vermoedde, niet wist, klonk zeker en vast haar uitroep: "Wat zal
Bachode wel zeggen als-t-ie het hoort!"
Bachode was haar meester, haar afgod, die ze in vreze en liefde
diende.
In bijna niet onderbroken stilte ging er een half uur voorbij. Toen
ruimde mevrouw de naai rommel op, en legde op 't buffet het tafella ken, servetten en 't zilver vast klaar, dan kon de meid vlugger de k ken.
"Annaatje, liefje, ga je ergens anders zitten? Dadelik komt Koba."
Anna deed of ze niets hoorde.
"Annaatje, poesje, toe nou. 'k Ben anders niet klaar als je paatje
komt:'
"Och," bromde de aangesprokene, en node zwichtend, verhuisde
ze met het boeiende boek van Kar! May naar de sofa, oud meubel met
half versleten zwart trijp. De veren piepten toen ze zich neer liet
vallen.
Ze was een echt bedorven kindje, een nakomertje, verwend door
pa, vertroeteld door moesje.
De deur ging open en Frans, de semi-arts, kwam binnen. "Bonjour," groette hij, en vroeg toen plagerig aan zijn oudste zuster: ,.Zoet
streepjes getrokken, Noortje?"
"Ja," zei ze kortaf, zonder op te zien.
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Frans zette zich schrijlings op een stoel bij een van de vensters,
trok het gordijn op en keek uit naar de achterhuizen van de van Breestraat, waar hier en daar licht brandde. Met de rechterhand streek hij
over zijn ~warte snor en de bleke geschoren wangen. Hij was vier jaar
ouder dan Norien, die hij half uit gewoonte en half bij wijze van grap
gewoonlik als een kleine meid behandelde.
Intussen had zijn moeder gescheld en Koba kwam tafeldekken.
"Zijn de peertjes gaar?"
"Zo goed als, mevrouw."
"Mooi. En denk erom hoor, meneer houdt niet van wachten."
De meid ging door met haar wer k, zei niets en verdween toen ze
klaar was.
"Druk gehad Frans?"
"Bar. Vrouwekliniek. Voor ooievaar gespeeld."
"Nou, nou, nou, denk erom! We zijn niet alleen."
Frans staarde al weer naar buiten. Nog 'n maand of wat1 dacht hij.
dan had hij naar aile waarschijnlikheid het artsexamen achter de rug,
Gesteld dat hij bofte, wat dan? Zich dadelik vestigen? Maar voor 't
overnemen van een praktijk was er natuurlik geen geld. - Assistent
worden? - Naar Indië? - In ieder geval zou hij wel zien dat hij
gauw uit huis kwam! - Liefst zou hij zich eerst nog wat toeleggen op
het hypnotisme. Op de praktijk, wel te staan. Theoreties was hij voldoende bij. Hij voelde zich in de wer ken van Charcot, Liébeault, Luys,
de Rochas, Löwenfeld, Bramwell en hoe ze meer heetten, aardig
thuis. Beter, naar hij vermoedde, dan één van zijn proffen, Hoeker
niet uitgezonderd!
De hooggeleerden moesten er eigenlik maar een armzalig klein
beetje van hebben. Natuurlik. Officiële wetenschap was nou eenmaal
konservatief. Maar over twintig, dertig jaar! Dan zou je wat anders
zien!
Die studie van het hypnotisme, zijn grote liefhebberij, had hem een
jaar op zijn minst achteruitgezet. Maar als hij er wat aan hebben zou,
moest hij eerst nog es werken onder de leiding van iemand als Jung
of van Berghem! Nu had ie alleen, met zijn vriend van den Brink, nog
maar es wat proefjes genomen op jongelui .... Maar hij was verduiveld
voorzichtig geworden sinds een paar maanden! Kort na de vakantie
was er 'n groen in een toestand gekomen van leth~rgie .... Alles behalve lollig! Ijskoude handen, geen merkbare pols, bijna geen ademhaling .... Lieve Jezes wat 'n schrik. Toen ze zowat 'n uur met 'm
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bezig waren geweest, had Brink van Berghem gehaald~ •.• Gelukkig
kwam-d-ie dadelik mee. Het groen werd bijgebracht. Zij kregen 'n
lelik standje. Verdiend trouwens. Verduiveld jammer intussen dat het
zó was gelopen. Hij had- zo graag nog andere proeven genomen ....
Vooral ook om te zien of hij invloed kon krijgen op gevoelige.sujetten,
ook als ze niet bij hem waren. In het buitenland moest dat
herhaaldelik zijn gelukt! Lamp laten opsteken, zo maar op klaarlichte dag door vrouwen; naar bed laten gaan; bestellingen laten doen
enzovoorts. Hij had vóór de vakantie herhaaldelik geprobeerd om
alléén door de kracht van zijn wil, een student die hij al meer onder
~'n invloed gebracht had, bij zich te laten komen op 'n ongewoon uur.
Eénmaal was het gelukt. Ten minste .... Met zekerheid kon je natuurlik niet weten of er ook toeval in 't spel was .... Maar het kon evengoed wezen dat het niet-slagen te wijten viel aan onvoldoende concentratie van gedachten ....
Om halfzes klankte een sleutel in het slot van de voordeur. Mevrouw Bachode keek verheugd op, en onderwijl de zware stappen van
haar man op de trappen kraakten en poften, ruimde ze gauw nog een en
ander weg. Toen opende ze de deur en riep naar de keuken: "Koba
doe je op? Daar is meneer!"
Bachode ontdeed zich op het portaal van jas en hoed, wies aan het
fonteintje de handen en stapte, zijn frisse vingers bekij kend, de kamer

m.
"Goeie middag. Dag PoeU" Dat laatste was tegen Anna. Hij boog
het ronde rooie hoofd naar zijn dochtertje en kuste haar op de wang.
"Dag Bachode!" Zijn vrouw had hem nooit Jan genoemd, zelfs niet
in 't begin van hun huwelik.
"Dag pa:'
"Dag pa:'
Frans had het ophaalgordijn laten zakken. Hij sloot nu ook de overgordijnen en kwam dichterbij.
Bachode zette zich dadelik aan tafel enookdeanderen !lamen plaats.
Hij begon ineens, terwijl hij ûch bediende van vlees: "Ik hoor dat
ze Offerhaus, die stomme hond, kolonel zullen maken. Ze lijken goddome gek!"
"Wát zeg je?!" riep mevrouw met al de schrik en verbazing die ze
met mogelikheid in haar stem kon leggen. "Offerhaus! Kolonel!? Het
is toch niet wààr, Bachode?! Spreek je in ernst?!"

ANGST

35 1

Hij vond bevestiging overbodig en vervolgde op onverschilliger
toon: "En Plank gaat er uit."
"Gaat Plank er uit? Wel, weL •. "
Haar man haalde even de schouders op. "Niet bepaald een verlies."
"Nee .•• Plank .•. Dat dacht ik ook, dat het geen verlies was •.• Maar
'k hoor er toch van op.-En die lelike Offerhaus kolonel Ik kan 't
nog niet begrijpen .... Je zou .•.. Ja. - Och, en Plank met pensioen .•.. "
De witte borstelige wenkbrauwen gefronst, at Bachode nu zwijgend
door. Ook NOIine was stil. Frans praatte met zijn mama en zijn jongste zusje. Mevrouw deed opgewekt alsof ze haar mans ontstemming
niet merkte, hopende dat hij langzamerhand van zelf in een beter
humeur zou komen.
Bachode had zolang zijn vrouw hem kende, iets stugs gehad dat op
een afstand hield. Toen hij pas luitenant was, had zijn vader,ontvanger van de belastingen in Utrecht, zich doodgeschoten. Uit melankolie.
Niet om een obskure reden. Hij werd algemeen geacht, zijn zaken
bleken in orde. De jonge Bachode had niettemin jarenlang in de blikken van ranggenoten en superieuren iets menen te lezen van •.•. dát is
de loon van die ontvanger die zich van kant heeft gemaakt .•..
Al was er nooit - altans in zijn bijzijn - een woord ten nadele van
zijn vader gezegd, hij trok zich terug, kwam weinig op societeit, bezocht geen partijen. Hij wijdde zich met star plichtsbesef aan de dienst,
veeleischend voor zich zelf en evenzeer voor zijn ondergeschikten
(die wat hij deed niet erg waardeerden!) Ook met zijn meerderen
stond hij niet op te beste voet. Hij hekelde te vaak de achterstelling
van flinke praktiese lui bij bureaukliekmensen, hoonde de lafheid van
hoofdofficieren die blijkbaar dachten: het houdt mijn tijd wel uit, als
ik over fouten begin, ben ik de kwaaie pier ...• 0, die lamlendige laksheid van hogen en lagen!
Een paar maal had hij als kaptein van 'n generaal een berisping ontvangen omdat hij in lezingen veel te veel afbrak! Dat wer kte nadelig
op jonge officieren. Er moest meer op het goede gewezen, de fouten
zag men van zelf wel.. ..
Dát was zo. Ze sprongen in 't oog! - Maar verbeteren? Ho w..aar.
Hij begon 't in het leger meer en meer een kinderachtige boel te
vinden. En hij wendde zich aan, om nu en dan een stevige borrel te
drinken (nooitte veel), daar hij dan minder de ergernis voelde over al
die duffe beroerdigheid. Toen hij majoor geworden was herleefde zijn
hoop dat hij ééns iets zou kunnen doen. Eens. Want voorlopig hadden
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ze 'm godbetert op het bureau geplaatst bij een fossiele generaal!
Hij werd overste op zijn tijd, en dacht: nu nog 'n paar jaar, en
zodra ik kolonel ben ....
Het kwam niet zover. Hij werd van de plank geslagen. En of de
"omes" zelf er iets onbilliks in vonden, hij werd met kolonelsrang gepensioneerd.
Bachode was op zijn 34Ste jaar getrouwd met Truitje de Wit, een
bescheiden, ouwelik meisje dat de hoop op een huwelik al had opgegeven. Reeds gedurende de verloving werd de verhouding zo, dat
Truitje hem naar de ogen zag, alles, letterlik á1les deed om hem en
voor hem, terwijl hij zich haar karakterloze onderworpenheid als iets
van zelf sprekends aanleunen liet.
Met zijn humeur was het er na de pensionering heel begrijpelik nog
op verslechterd. Hij voelde zich miskend en had te veel tijd waar hij
geen raad mee wist. Bovendien was er, sedert zijn inkomen onverwachts aanmerkelik verminderde, een ware bezuinigingswoede
over hem gekomen. Hij tobde in het geheim over de mogelikheid
dat hij- sterven zou eer zijn dochters in hun onderhoud konden
voorzien. Hij bezat wel een beetje geld (of liever: zijn vrouw had het)
maar niet toereikend. En iedere honderd die bespaard kon worden,
was zóveel gewonnen.
Ze gingen voorlopig in Amsterdam wonen omdat Frans daar studeerde. Het heette wel dat hij gauw klaar zou zijn, maar 't was met
zijn examens al vaker tegengevallen! Wanneer de jongen een kamer
aan huis kreeg scheelde het dadelik zóveel.. .. En voor Norien was 't
eer een verbetering dan een verslechtering. Als ze maar zorgde dat ze
werd toegelaten op de Amsterdamse Akademie! Zakte ze, nou dan
bleek meteen dat ze onvoldoende aanleg voor tekenen had en moest ze
wat anders beginnen. Verpleegster worden of zo iets.
Wat hem zelf betrof, hij had van den Haag meer dan genoeg! Hij
zou er het grote korps nietsdoeners nietverster ken! Dát verdomde-n-ie.
Met een rooie kol' zat hij nu aan die Haagse lamstralerij te denken.
Met ongerustheid merkte zijn vrouw aan zijn minachtend gesnuif dat
de ontstemming nog voortduurde.
"Blijf je van avond thuis?" vroeg ze gemaakt opgewekt aan F:-ans.
"Nee .... 'k Zou gaan werken bij Piet van den Brink,"
"Het lijkt me dat je veel meer naar hèm gaat dan dat ie bij jou
komt."
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"Dat zal wel. •.. 't Is ook geen lolletje, je meer dan zestig trappen op
te hijsen naar m'n kast!"
"Ja .... ja .... Dat is nou eenmaal niet anders .... We kunnen je déze
kamer toch niet geven? En Noortje d'r kamertje is minder geschikt ..."
"Anders graag, als je ruilen wil," zei Norine happig.
"Ik in dat hok? Zodra ik gek ben!"
Bachode mengde zich in het gesprek. "Is je kamer je niet voldoende?"
vroeg hij geërgerd aan Frans. En zonder op antwoord te wachten,
ging hij voort: "Je kunt blij zijn, dat ik je in staat stel om af te studeren! Je bent zes en twintig. Verdient nog geen cent! Toen ik twintig was toen zorgde ik voor me zelf!"
"Niemand is arts op zijn twintigste jaar."
"Ben jij twintig? Maar in ieder geval ik ver kies dat jij je hier schiktl"
Frans bromde iets.
"Wat mopper je?"
"Niets."
"Dat lieg je!" riep Bachode driftig. "Ben je te laf om 't hardop te
herhalen?"
"Ik zei alleen," sprak Frans met tergende kalmte, "dat het hier
aan huis zo'n gezellige pan is."
"Zo. Nou, als 't je hier niet bevalt, dan donder je maar op."
"Frans!" vermaande zijn moeder. "Is dát een manier van spreken
tegen je pa!"
De student maakte 'n ongeduldige beweging. "Had me dan op mijn
kamers laten blijven," antwoordde hij spijtig. "Daar kon ik veel beter
werken:'
"Denk jij over 't geld van een ander te kunnen beschikken?"
hoonde Bachode. En toen op stroeve toon: "De reden ken je. Het
werd me te duur."
"Te duur? Lieve God zoveel wás 't immers niet? Alles had bij
mekaar nUsschien 'n vijfhonderd pop gekost. Moet ik dààrom al die
beroerdigheid .... "
Zijn vader viel hem in de rede. "Je vergeet dat je praat over geld
van mij. En daar zal ik over beschikken. Al hebben ze me aan den dijk
gezet, ik sta niet onder curatele! - Ik bied je de gelegenheid om
hier aan huis te studeren. Staat je dat aan - goed. Anders .... "
"Het zal wel dienen," zei Frans met een zuurzoet lachje.
"Frans, nu is 't uit!" riep z'n moeder zenuwachtig. "Je pa heeft
gezegd wat hij wil. Nu is 't genoeg!"
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"Ik geloof haast dat u gelijk hebt," zei Frans. En hij dacht: redeneren dient nergens toe.
Bachode stond, toen het eten gedaan was, dadelik op. De anderen
volgden. Frans verdween.
De tafel werd haastig afgenomen door Koba, mevrouwen Norien,
't velvet kleed er weer over gelegd.
Bachode had een sigaar opgestoken en staarde in de rook. Na 'n
poosje slenterde hij naar 't zwarthouten boekehangertje naast de
schoorsteen en nam er de "Naam-enRanglijst der Officieren" af om
de promotiekansen van sommige van zijn oud kameraden te gaan berekenen.
Intussen was Anna aan haar schoolwerk begonnen, waar ze nu
zuchtend, klagend en vragend aan zat te knoeien.
"Laat Noortje dan toch helpen!" gromde de vader ontevreden, en
gehoorzaam zette Norine zich naast het kind en wees haar, zacht pratend terecht. Maar Annaatje, hakend naar 't mooie boek over de Indianen, pruilde: "Ik begrijp het toch niet .... 'k Wou dat dat nare rekenen niet bestond!"
Om halfacht werd door mama de eerste kop tee geschonken. Haar
man had de Naamlijst weer weggezet, en wond zich in stilte op over
het feit dat hij geen kamer had voor zich zelf. Dat was van de eerste
dag van de verhuizing af een blijvende grief geweest. Frans had een
grote studeerkamer en zijn vader die meer dan veertig jaar officier was
geweest, kon zich opbergen bij het vrouwvolk! Vervloekt kras! Hij
liep nu langzaam heen en weer, de handen op de rug, zich met moeite
verbijtend. Het was een lamme, ellendige boel. En dan 't voortdurend gemopper van die beroerde jongen! .
"Bachode, je tee zal koud worden".
"Hm." Nu bleef hij bij de tafel stil staan en dronk.
Er klokte iets in de brievebus beneden. De meid, door mevrouw gedresseerd, schoot de keuken uit, holde de trap af en bracht even later,
ademloos, de Nieuwe Courant bij meneer.
Hij ging zitten lezen. Norien keek verlangend naar 't tweede blad
dat op tafel lag. Maar ze wist dat niemand een stuk in handen mocht
nemen eer pa er klaar mee was.
Bachode stond om kwart voor negenen op om in Doctrina met eeD
paar oude kennissen - evenals hij gepensioneerd - 'n partijtje te
maken.
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Zijn vrouw troonde Anna naar boven; 't was tijd voor het kind om
naar bed te gaan.
Annaatje sliep in een kabinet, dat met een deur die steeds opengelaten werd, in verbinding stond met de kamer van pa en ma. Gelukkig dat dat kon. Het kind was er niet aan gewoon 's nachts alleen te
zijn, want in den Haag hadden de zusjes samen één grote kamer
gehad. Maar z6 was 't minstens even goed. Poel hoefde 's nachts
maar te kikken, en maatje stond voor haar bed.
Norien was alleen gebleven. Bij uitzondering had ze die avond geen
les. Eerst keek ze de krant vluchtig door, toen opende ze een boek
over perspektief om wat voor zich zelf te werken. Maar ze kon haar
gedachten niet bepalen bij projekties en doorsneden. Ze had weer
sterk dat onbevredigde, onrustige gevoel dat haar zo vaak bekroop,
maar waar ze zelden of nooit over sprak. Och ze was al van kind af
aan in zich zelf gekeerd en stil. "Gemakkelik", noemde haar moeder
het. Hoe goed herinnerde ze zich die telkens herhaalde lof;
"Zo goed als nooit heb je last met 'r".
Het lag eenmaal niet in haar aard de aandacht op zich te vestigen.
Ze drong zich niet op de voorgrond en kwám ook nooit op de voorgrond. Heel begrijpelik, ze zag er doodgewoon uit en onderscheidde
zich door niets biezonders. Ook op school was ze altijd middelmatig
geweest; in alle vakken, behalve tekenen dan. Toen ze de meisjeshogere-burgerschool had afgelopen, wist ze eerst niet wat ze verder
beginnen zou. Van studeren natuurlik geen kwestie. Leren voor onderwijzeres - het trok haar niet aan, en pa voelde er goddank ook
weinig voor. Toen zou ze dan maar met tekenen doorgaan. Eerst
twee jaar privaatles, daarna op de Akademie, waar ze al heel
gauw vriendschap sloot met Ika en Free •... Aardige meisjes. Al bleven
ze hoofdzake1ik met hun drietjes uit gewoonte .... Maar altijd ging het
best. Nooit kwesties of gekibbel.
Echt intiem - dat was het nu ook niet. Norien had wel eens vluchtig neiging gevoeld om ..•. vertrouwelike onderwerpen te bespreken,
maar zij betwijfelde of de vreemde gedachten die hààr konden boeien,
ook bij Ika en Free opkwamen .... Daar was ze nooit heel zeker van,
en daarom hield ze dan maar haar mond ..••
Ineens viel 't haar in dat Frans nu zat bij Piet van den Brink. - Je
had toch veel vóór als je een jongen was!
Een aardige man, die van den Brink. Groot, fors en met zulke
vrolike, goeie ogen!
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Hij was de enige van Frans z'n clubje die een bezoek had gebracht
en wel eens praten kwam in de huiskamer.
Met een meisje uit Haarlem was ie geëngageerd. - Och dát deed
er nu niets toe. Van háár zou hij toch geen werk hebben gemaakt. Dat
ze weinig aantrekkeliks had, daar hoefde ze wezenlik niet aan te
twijfelen. Anders zou in den Haag, toen haar vader daar overste
was, ten minste wel één van de luitenants .... 0, uiterst beleefd altijd,
die jonge officieren, maar verder ook niets. Het lag natuurlik aan
hààr. Ze had in het minst geen slag om, zoals andere meisjes, op 't
juiste moment es gezellig te doen .... of aanhalig. En geestig of geleerd
was ze al evenmin. 't Lag voor de hand dat de jongelui geen werk van
haar maakten. Nou, wat dat betreft .... het hoefde niet, hoor!
Het enige was: haar leventje bleef op die manier toch wel erg leeg.
Vooral omdat ze ook thuis zo weinig had. Voor pa was ze altijd bang
geweest .... Dat ruwe in hem, dat harde willen, ze vond het meer dan
ellendig .... Aan ma had ze niet veel, aan Frans en Anna nog minder.
Ze verlangde weer sterk naar haar Haagse vriendinnen. Hun bijzijn, hun emotieloos praten, veroorzaakten een weldadige kalmte,
die ze in Amsterdam erg miste. Want ze voelde er zich telkens angstig
.... niet veilig .... Waarom toch? - Gesteld dat Ika of Free haar eens
opzocht, zou ze er dan over spreken? Ze geloofde van wel, maar zeker
wist ze 't toch niet. 't Was alles zo weinig wezenlik .... voor 'n ander
leek het zo flauw ....
De elleboog op de tafel, het hoofd in de hand, bleef ze lang bewegingloos voor zich uitstaren.
Zij ging verzitten toen ze haar moeder beneden hoorde komen.
De oude dame, loom na een bezige dag, zette zich langzaam tegenover haar. En de avond werd doorgezeurd met veel zwijgen en enkele
korte gezegden op slaperige toon. Het wer k wou niet vlotten.
Even na elven kwam Bachode thuis, in bètere stemming dan 's middags. Zijn vrouw fleurde op.
Frans was nog uit. Maar men wachtte niet en ging naar bed; hij had
een sleutel.
Il.

Elke keer dat Norien in haar kamertje kwam, sloeg kille ongezelligheid haar tegen. Soms zó sterk dat ze even aarzelde voor ze naar
binnen ging.
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Haar kabinet, aan de straatkant, tegenover de keuken, had ze zo
goed ze kon met wat tekeningen en portretten versierd. Niettemin
bleef het onsympathiek, ...• vijandig haast.
Ze schreef dat voornamelik toe aan de onharmoniese kleuren. Het
oude behang was blauw (met grote ovale figuren als grillige vazen,
door smalle bladerslingers omwonden). Tegen een van de lange
wanden stond zwaar, masief, donkerbruin, een oude mahonie kast,
waarin ze japonnen en zo en linnengoed borg. Daar tegenover haar
ijzeren ledikant, en de wastafel, ook van mahonie, maar bijna rood.
Het koeharen karpet, dat in den Haag op de logeerkamer gelegen had,
was bruin met zwart, de overgordijnen (ook oudjes natuurlik) vaalgrijs. Een ruim gordijn van cretonne (roomgeel met zachtrode bloemen) bedekte op de deur de daagse kledingstukken die daar aan een
kapstok hingen.
Was 't overdag een ongezellig vertrekje; 's avonds en 's nachts, verlicht door een kaars of een nachtpit je dat in de witte lampetkom
brandde, maakte het op Norien een benauwende indruk.
En er viel niet veel te veranderen. Pa zou het nonsens vinden,
zonder besliste noodzakelikheid ander behang te nemen of een nieuw
karpet of nieuwe gordijnen te kopen vóór de oude versleten waren.
Pa vond het kamertje ook niet mooi. Maar het kon zo wel en zij moest
zich schikken.
Norien had de kaars opgestoken, het raam dat op een kier stond
gesloten, het ophaalgordijn naar beneden gelaten en de overgordijnen
dicht gedaan. Ze begon ûch uit te kleden. Ineens hief ze 't hoofd op
en bleven de slan ke vingers die bezig waren de drukkertjes van haar
rok los te trekken, doodstil. Ze luisterde. Had ma haar geroepen?Neen. Ze moest ûch hebben vergist .... Na enige oogenblikken ging ze
met uitkleden voort, zich herinnerend hoe ze ook vroeger ûch vaak
had verbeeld dat ze duidelik haar naam hoorde. "Norien!" klonk het
dan uit de verte. Wanneer ze navroeg wist niemand ervan.Vaakhadze
er over gedacht of het nu werkelik enkel verbeelding was, niets dan
verbeelding?
Maar 't was zeker al wel acht of tien jaar geleden dat ze dat roepenvan-haar-naam-door-niemand het laatst had gehoord!
Wonderlik toch dat allerlei vreemde dingen ûch in haar kamertje
aan haar opdrongen.... Omdat ze er altijd alleen was, misschien?
Echt vervelend die idiote bangigheid! Maar wat kon ze ertegen
doen? Ze had het gehad van klein kind af. Wat was ze vroeger
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's nachts niet dikwels wakkergeschrikt en had dan gegild, gegild, tot
pa en ma het bed uitvlogen •.. ! Vooral van éne keer stond het haar
duidelik voor .... Ze was toen een jaar of zes .... En ze dacht vast, dat er
groenzwarte slangen bij haar in haar bedje waren. Ze zág ze en voelde
ze schuifelen, kronkelen .... Haar moeder gaf haar te drinken en bette
haar ogen en pa liet zien dat er niets verontrustends wás .... Lakens en
dekens, een voor een werden afgehaald, omgekeerd de matrassen, en
nergens enig spoor van een slang .... Toch bleef ze in doodsangst
huilen en snikken tot ze eindelik slapen mocht bij ma ....
Zó erg was het niet meer teruggekomen. Maar als ze 't goed naging - zonder angst was ze eigenlik óók nooit geweest. Ze had
altijd van die malle verbeeldingen en trok zich heel gewone dingen
veel te sterk aan. Herhaaldelik was het gebeurd in den Haag als ze
alleen zat te wer ken of te lezen, dat het scheen of een koude tocht
langs haar wang streek, ofschoon de vensters gesloten waren. Het kon
niet. Maar ze voelde 't heel duidelik, net of iemand - of ietszich onhoorbaar in haar onmiddellike nabijheid bewoog ....
En dan - ja dat was ook wel griezelig als je er niet op verdacht
was .... In den Haag als ze op haar gewone plaatsje zat in de achterkamer, zag ze in de tuin de ribessen waarachter de bruine hazelnoot
stond. De struiken waren even hoog en uit de kamer kon je de noot
niet zien. Maar soms als het woei, flapte een groot roodbruin blad
van de hazelnoot naar boven en als de zon er dan achter stond was het
net of een rode hand heftig wenkte, telkens en telkens weer. En dan
mocht ze zich kinderachtig noemen en zeggen in zich zelf: 't is niets
dan een blad, ze werd toch .... onrustig. Ze was ook wel eens de tuin
ingelopen en had die bovenste bladen afgeplukt.
Zou ze haar hele leven zo'n bangerd blijven?
Tot dusver was 't altijd zó gegaan: wanneer de angst voor het ene
verdween, kwam de angst voor het andere.op.
Ze kon zich nog best de tijd herinneren dat ze vooral voor reuzen en
monsters en enge dieren bang was geweest. Toen - erger nog! voor spoken. Of ze dát nu te boven was .... ? Och, dat er geen spoken
bestonden, dat wist ze natuurlik allang. Overdag zou ze meegedaan
hebben om iemand die er aan geloofde bespottelik te noemen. Maar
wanneer ze heel eerlik wilde zijn, moest ze dan niet bekennen dat, als
ze alleen was in donker of schemering, haar overtuiging op dit punt
toch niet onwrikbaar vast scheen te staan ....? 't Gebeurde wel dat ze
ineens zo'n gevoel kreeg of er een nevelachtige gedaante achter haar
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stond - en dan was 't of haar de borst werd dichtgeknepen en
kostte 't haar moeite, zich om te draaien en te kijken ....
In den Haag sliep ze altijd op één kamer met Annaatje. Ze zei wel
dat ze 't prettig vond in 't nieuwe huis een kamer voor zich alleen te
hebben, maar 't was niet waar. Want naast de oude angsten was nu
een nieuwe opgedoken: een inbreker kon zich verbergen onder haar
bed of achter 't gordijn. Of binnensluipen 's nachts •... En zij, Norien
was de enige die beneden sliep .... Nu ja, zo'n kind als Anna zou weinig
tegen een man kunnen doen, maar van zelf voel je je veiliger als er
iemand bij je is .•.•
In ieder geval, in Amsterdam was't beslist veel akeliger dan in den
Haag. En het ergste van al waren die ellendige uren die ze op haar
slaapkamer doorbrengen moest. Leed ze alleen nog maar zolang ze
wakker lag .• .J Maar áls ze sliep kwamen er soms van die afschuwelike, ontstellende dromen •.• Wat? Waarover? Dat was ze vergeten
wanneer ze ontwaakte. Maar toch kon ze dan de sensatie hebben
van zó iets ontzettends en afgrijseliks, dat ze er het grootste
deel van de dag door onder de indruk bleef! Sedert ze woonde in
Amsterdam was al die narigheid erger geworden. De bange
dromen, de angst voor inbrekers.... En, ze kon 't niet met
zekerheid zeggen, maar 't kwam haar voor dat er nog ándere
angst in haar was, of liever een vreemde onrust waar ze wel om
kon huilen ....
Wat wás het toch? Ze had gèdacht aan toekomstvrees. Want ze begreep heel goed: ze zou wel nooit trouwen, en hoe zou dan later haar
leven zijn? Moest ze in betrekking gaan? Lesgeven? Altijd alleen op
een kamer wonen? Och neen, dat was de kwestie niet. Dát zou ze zich
Jliet zo vreselik aantrekken. Het zou wel erg saai zijn, maar dragelik.
Neen. Maar ze had zo iets als 'n voorgevoel van iets afschuweliks, dat
ze niet nader aanduiden kon. Telkens verzette ze zich tegen die redeloze angst. Onzin, praatte ze zich <fan voor, pure onzin. Voorgevoelens? Ze leek wel mal. Voorgevoelens kwamen niet uit. Een enkele
maal misschien, bij toeval.
Maar hoe verstandig dat klonk, het beklemmende werd er niet door
losgeschroefd.
Waarom was ze in den Haag zoveel minder onder de invloed van
die gevoelens geweest? Och, eigenlik lag dat wel voor de hand. Het
hele leven was rustiger. Haar vader was er niet zo verbitterd, haar
moeder opgewekter, Frans enkel in vakanties thuis, zij zelf meer op
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haar gemak met al die meisjes van de Akademie die ze al een paar jaar
kende ....
Norien had haar nachtpon aangedaan, het haar uitgekamd en voor
de nacht gevlochten. Nu stak ze het nachtlichtje op (waar ze onmogelik buiten kon), blies de kaars uit na nog eens schuw om zich heen
te hebben gekeken en kroop in bed. De dekens trok ze tot dicht bij
haar ogen op.

111.
Om half negen 's morgens ging Norine met Anna van huis. Zij
bracht haar zusje naar school- op de Prinsengracht - en stapte dan
naar de Akademie. Ze ontmoette soms Else Dijkhuizen en Mien
Bekker en met hun drieën liepen ze dan op.
Want de meisjes begonnen nu toch wat toeschieteliker te worden.
Norien had ze in het begin wat heel scherp beoordeeld, vond ze nu.
Ze noemde ze allemaal bij de naam en sloot zich na afloop van de
lessen bij ze aan, zonder vrees van indringerig te schijnen. Toch
voelde ze zich nog altijd wat op een afstand.
In de damestekenklas, een ruim lokaal gelijkvloers, waren ze met
hun tienen. Ze zaten, de rug naar het licht, voor hun schildersezel, en
tekenden het grote pleisterbeeld, dat op een verhoging stond links.
Vaak waren ze alleen, zonder toezicht. Maar minstens één keer
iedere morgen en middag kwam de oude professor Altings om naar
hun werk te zien. Gewoonlik bekeek hij eerst de nette gepeuterde
tekening van Constance Burck, wees door 'n haal met zijn duim een
schetsfout aan of schudde het hoofd over een te donkere schaduw,
haalde bijna onmerkbaar zijn schouders op en ging, onverstaanbare
woorden mompelend, naar Carla, het zwarte Jodinnetje, naar de dikke
Marie Michaelis, Jo Wiegersma, Mien Bekker met haar benig gezicht
en grote neus, de elegante Vicky van Voorst, maakte terloops bij ieder
een korte opmer king en bleef dan met een zucht van verlichting staan
achter Hans de Ridder. Altings deed denken aan een schip, dat allerlei onbelangrij ke plaatsen moet aandoen eer het de haven waarvoor
het bestemd is, bereikt. De meisjes wisten Yboruit hoe het gaan
zou en keken elkaar al van te voren glimlachend aan. En als dan gebeurde wat ze ~o goed als zeker geweten hadden, werd er geglimlacht ..
gefluisterd, gegiecheld .... Dat Hans van allen verreweg 't meest talent
had, was volgens hun geen voldoende verklaring van Alting's voor-
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keur. De oude heer was blij kbaar épris van blonde Hansje, en kwam
voornamelik om hààr!
Zij lachte als men haar plaagde met haar verovering. Ze vond het
grappig, meer niet.
Ze was de knapste, fleurigste, en brutaalste van heel het troepje;
zei wat haar voor de mond kwam, beweerde de dolste dingen, 6ók
tegen professor, die soms met een nijnlik gezicht en met zijn houding
verlegen, 't lokaal verliet maar toch de volgende dag niet anders deed
dan de vorige.
Een poosje geleden had Norien het bijgewoond dat Altings achter
de stoel stond van Hans en keek naar haar schets van de Discuswerper.
"Die rechter arm is niet zuiver, juffrouw de Ridder,"
,,'t Is ook 'n onmogelike arm!"
,,0 nee. De arm van het beeld is u~tstekend gevormd,"
,,'k Heb er nooit van m'n leven zo een gezien."
"Er is wel meer wat u nooit hebt gezien," merkte hij droogjes op.
"Dát weet ik nog niet," zei Hans, en alle meisjes lachten.
Altings nam, om zich een houding te geven, de houtskool uit haar
hand, verbeterde iets aan de schets en ging zwijgend naar Eisa.
"Mag ik mijn houtskool terug alstublieft?" vroeg Hans op ondeugend-demoedige toon.
Er werd verstaanbaar gefluisterd: "Souvenir,"
Altings, doodverlegen, bracht haar 't gevraagde. "Pardon juffrouw.
ik wist wezenlik niet .... pardon,"
Hij was helemaal van zijn stuk. Keek niet om naar de nog niet beoordeelde tekeningen en ging heen.
Gewoonlik kwam hij het laatst bij Non Holand en Noortje Bachode. Non, die heel duidelik Indies bloed in haar aderen had, had mooie
grote donkere ogen en zwart haar. Ze was langzaam en indolent, altijd
achter bij de anderen.
"Schiet het niet op, juffrouw Holand?" was Alting's stereotype
vraag.
En het antwoord luidde doorgaans: "Jawel.... Maar ik hou er niet
van me te haasten ...,"
Dan kwam hij bij Norien.
"U heeft in den Haag getekend?" had hij een paar maal geinformeerd.
"Ja, professor,"
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"Zo ZO."
Verder niets. Hij zei nooit veel tegen haar. Wees enkel op fouten.
Ze kon niet nagaan of hij haar werk over 't algemeen nogal goedvond, dan wel uit beleefdheid jegens de Akademie in den Haag niet al
te scherp afkeuren wou.
Ze verbeeldde zich niet dat ze heel veel talent bezat, al was ze
bij de meeste anderen ook niet ver ten achter.
Vaak als de meisjes alleen waren, werd er gezongen op gedempte
toon. Bij voorkeuroperamelodieën, maar ook Franse en Engelst::caféchantantliedjes die niet onnètjes waren, waarvan altans het dubbelzinnigenietwerd begrepen. Hans en Jo Wiegersma kenden de meeste;
:z;e leerden ze van hun broers- en neven-studenten, niet vermoedend
dat die, door het wijzigen van termen en soms van hele koepletten,
hadden getracht het fraais geschikt voor meisjes te maken.
Voelde Norien zich langzaam aan met haar nieuwe kennisjes beter
op haar gemak, er was nog geen sprake van intimiteit. Zij kwam bij
geen van allen aan huis, geen enkele kwam bij haar. Dat speet haar,
vooral omdat ze aan de b:iefwisseling met Ika weinig had. Free
schreef zo goed als nooit. Ze kon nu eenmaal niet korresponderen,
beweerde ze. En Ika's brieven waren wel lang, onberispelik netjes,
met verslagen van al wat ze dacht dat Norien interesseren kon, maar
akelig dor, en pijnlik door gewilde lievigheid en onnatuurlik hartelikheidsvertoon.
Wás Ika zo? Daar had Norien dan zeker in den Haag zo geen oog
voor gehad. Maar het lukte haar niet, te antwoorden zoals ze had gewild. Ze schreef ook zelf gemaakt en stijf....
Van de Amsterdamse meisjes had ze het meest op met Hans de
Ridder, de mooie Hans met haar vol asblond haar en haar lachende
paarsblauwe ogen. Haast was er in het gevoel dat Norien voor haar
had, iets van verliefdheid .... Maar de vrolike Hans merkte niets van
die stille bewondering, altans ze deed zo.
De beste vriendin van Hans was Vjcky van Voorst, de slanke Vicky
met haar matbleek aristokraties gezicht. Ze deed altijd hartelik tegen
Hans, maar was tegen de anderen koel en wel eens wat uit de hoogte.
De enige die Norines gezelschap zocht, was Non Holand, Non, die
gewoonlik weinig zei, maar haar nu en dan aankeek met een vorsende
blik .... Jammer, maar Non met haar Indies gezichtje en zonderlingdoen trok hààr minder aan. Non leefde te veel een innerlik leven ....
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Zoals zij zelf, nu ja, maar anders toch. In Non zag ze iets vreemds ....
iets geheimzinnigs bijna, dat ze maar liefst wou ontwijken.
Een week of vier was ze zowat op de Akademie, toen Marie Michaelis, onder het werken door, terloops vroeg: "Zeg Norien, een oude
neef sprak laatst van ene meneer Bachode die-ie voor jaren gekend
had in Utrecht, 'k Geloof dat ie iets was bij de belastingen .... Was
dat familie van jou?tt
"M'n grootvader," zei ze, en zag niet op.
Het scheen haar toe dat de meisjes ophielden met tekenen en allemaal naar haar keken. Het zweet brak haar uit, maar ze deed of ze
nergens van merkte. Ze had dadelik begrepen: ze wisten het. Ze
hadden thuis haar naam genoemd en bij de een of ander had die naam
Bachode herinneringen gewekt. Het oude verhaal, verhanseld, verleugend, was opgehaald. Veel te mooi zo iets om er over te zwijgen.
Toen was Marie er zeker voor gespannen: je moet langs je neus weg
es vragen of ze familie is van die Bachode die indertijd ....
Waarom trok ze 't zich aan? Het was een naar geval, maar schande
stak er niet in ....
Ze hoorde ineens dat er gezongen werd. Nu keek ze om zich heen.
Alles was heel gewoon. Niemand die op haar lette.
Ze herademde. Het kon toch ook welonopzettelik zijn geweest ....
Ze m\)e5t nu aan haar grootvader denken die al dood was voor
haar geboorte. Thuis werd er nOOit over hem gesproken .... alsof hij
eigenlik nooit had bestaan •••• En nu ineens door die vraag van Marie,
werd het nevelachtige tot harde werkelikheid .... De ontvanger Bachode, uit Utrecht, haar vaders vader.... Dat er "iets" met hem was
geweest, had ze eerst begrepen toen ze al zestien of zeventien was, uit
de toespelingen van een halve vriendin. Thuis had ze ernaar gevraagd
en Frans had haar ingelicht; en haar meteen verboden er wààr ook
over te spreken.
"Maar.... waarom heeft grootvader het gedaan ....?"
"Dat weet ik niet. Dat weet niemand. Z'n zaken waren in orde.
Waarschijnlik had ie 'n zielsziekte. Melankolie."
Vaak had ze zich afgevraagd als ze aan die narigheid dacht, wat er
wel in de ziel van grootvader moest zijn omgegaan, ecr hij tot zó iets
kon komen .... Hij was gezien, had een goede betrekking, een vrouw
die toch zeker van hem hield, en een kind .... Hoe kwam het dat
hij niet hechtte aan het leven? Wat hem drukte en neersloeg bestond
waarschijnlik alleen in zijn gedachten, in zijn verbeelding ... Ja, maar al
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was dat zo, voor hèm lag in zijn droeve denken juist het echte, 't
meest reele, belangrijker dan wat bij anderen doorging voor werkelikheid ..••
Het kwam haar voor dat ze dat nu wel begrijpen kon. Was 't bij
haar niets iets dergelijks? Soms dook ook bij haar zo sterk dat verlangen op om maar weg tè zijn, weg voorgoed uit al die vreugdeloosheid en angst .... Och ja, 't gebeurde natuurlik ook wel dat ze zich
vleide met de onzinnige hoo~ ,van een heerlike toekomst ••••? Maar
ze wist immers beter? Ze kon op haar vingers natellen dat ze
later als onbemiddelde oude juffrouw door het leven zou moeten
tobben. En was 't nog maar dát alleen •.••!
Intussen, al leek het ook meestal het beste maar dood te zijn, nooit
zou ze de moed hebben otn zich, als grootvader, dood te schieten!
IV.
Tweemaal per week was er les in perspektief, tegelijk voor de meisjes en jongens (of eigenlik heren) in een van de grote bovenzalen.
De dames zaten links en de heren rechts. De meesten spraken nooit
met elkaar. Maar enkele jongens die meer dan de andere durfden,
kwamen soms vóórdat professor verscheen naar de meisjeskant om
een vluchtig praatje te maken; het liefst met Hans en Vicky.
Norien had zich nooit in zo'n gesprek gemengd. Uit bescheidenheid .... en verlegenheid. Het gaf haar een beklemmend gevoel, zo bij
een stuk of wat half bekende heren te staan en hun scherts aan te
horen die steeds scheen te peilen hoe ver ze zich konden wagen. Ze
was dan ook altijd blij als de les begon. Ook al omdat ze in den Haag
op de Akademie verder waren met perspektief dan in Amsterda~n, en
zij in dat vak nogal uitblonk. Ze merkte heel goed dat sommige jongens, als ze antwoordde, met verwondering naar haar keken.
Op een Donderdagochtend in Januarie verscheen onverwacht de
direkteur, professor Verdonk, in 't lokaal, om te zeggen dat meneer
Birkenhain niet komen kon wegens ongesteldheid. Dames en heren
werden verzocht om zich naar hun tekenklas te begeven.
Een ogenblik van onrust en verwarring. De meisjes stonden het
eerst op, namen hun boek en hun schrift en hun passerdoos, en drentelden pratende naar beneden. Ze waren nauweliks alleen of Else
Dijkhuizen riep: "Zeg luister es, is dát niet gek? Van ochtend w~ 't
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net of 'k al wist dat we geen perspektief zouden hebben! Echt 'n
voorgevoel. En zó vast.... Ik stond op het punt om het jullie te
zeggen."
"Had het gedaan!"
"Ik vond het zo raar wanneer 't es niet uitkwam. Maar 'k heb er
eerlik plan op gehad."
"Bestaat er soms een sympathieke stroming tussen jou en meneer
Birkenhain?" vroeg Hans.
"Hans is jaloers", werd er geroepen.
"Als 't Altings was geweest had ie jou wel 'n briefje gestuurd met
excuses," plaagde Constanee.
"Best mogelik. "
"Toe, wees niet flauw!" vertocht Els. "Maar is het niet gek?!" Haar
bruine uitpuilende ogen glansden van opwinding.
"Och waarom," zei Jo Wiegersma, "Zo iets komt meer voor."
"Toeval," meende Vicky van Voorst en trok nuffig haar schoudertjes op.
"Lang niet altijd. Als je er op let, dan zie je haast iedere dag van die
vreemde dingen gebeuren."
"Dan geloof je ook zeker aan telepathie en spiritisme en al dat
moois?"
"Misschien wel. Ten minste ......
Carla de Vries en Mien Becker protesteerden om 't hardst.
"Mag ik es even iets vertellen?" vroeg Marie Michaelis. "Hou dan
es allemaal je mond. 'n Paar jaar geleden heeft m'n pa 'n séance bijgewoond. Pa geloofde er helemaal niet aan. Hij vroeg wanneer ~jn broer
was geboren. Het antwoord was bijna goed. De dag en de maand
kwamen uit. Maar het jaar, dat scheelde iets •••• "
"Nu zie je al," riep Mien Beeker. "Wanneer de geesten á1les weten,
komt een vergissing niet te pas!"
"Ja, wacht nu maar even. Toen vroeg pa, om ze beet te nemen,
naar de dag van zijn broers overlijden. De tafel gaf antwoord door
tikken en 't kwam er op neer dat m'n oom voor'n week of drie overleden zou zijn. Pa lachte ze uit, en zei dat z'n broer springlevend was.
Anders zou-d-ie 't natuurlik gehoord hebben. Die oom van me was in
Indië zie je. Maar na 'n dag of veertien kwam er een brief van tante,
en oom wás gestorven! Hij had 'n ongeluk gehad met z'n
paard ......
"Waarom had je tante dan niet getelegrafeerd?"
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"Weet ik het? Ze horen 't in Holland altijd nog vroeg genoeg,
%al ze gedacht hebben!'
"En juist gestorven op de datum die de tafel aangegeven had?"
"Ja. - En dit is nu geen verhaal zie je, dit is gebeurd."
't Was 'n ogenblik stil.
Toen Vicky koppig: "En ik geloof toch: toeval. - Of iemand was
er misschien net achtergekomen .••"
' noosem, "~.;J
" Dt
a IS
...- o.
Uit de hoogte keek Vicky haar even.aan, zonder te antwoorden.
"Maar nu %al ik je iets anders vertellen," brak Hans de Ridder de
stilte af. "Ook waar gebeurd!' Ze draaide zich om op haar taboeret,
en lei ongegeneerd het rechter been op de linker knie. Onwillekeurig
keek Norien naar de mollige kuit en de fijne enkel die onder de
strook van de witte rok uitkwamen.
,,on Vriendi."1 van me •••• hoe ze heet komt er niet op aan •••• bij die
deden ze ook aan de tafeldans. Eens mocht ze er bijzijn en ze mocht
ook wat vragen. Nu, 't waren allemaal goeie kennissen onder mekaar
en familie, daarom vroeg ze maar dadelik: Met wie zal ik trouwen?"
"Vroeg ze niet eerst: Zàl ik trouwen?"
"Ben je mal? Z6 bescheiden is ze niet hoor! - Enfin. De tafel
begon te tikken en er kwam een naam. Jan. - Hoe heet meneer Jan
nog meer:) - Toen kwam zijn van. Ik zal nu maar zeggen Visser. Ken
jij 'n Visser? vroeg haar vader. - Tot m'n spijt niet, antwoordde
zij. - Nu, een maand of wat later, op het bal van T. o. G., komt de
Jaeger, die zwarte, met 'n ander naar haar toe, en zegt: Mag'k aan U
voorstellen: Meneer Jan Visser uit Rotterdam. - Ze dacht dat ze
door de grond ging, dat begrijp je. Maar ze keek 'm es aan, en vond
hem niet onaardig en danste verscheiden keren met 'm die avond.
Thuis werd ze allervreselikst geplaagd, maar dat kon niet schelen. Die
Visser was ergens op de Keizersgracht op een kantoor gekomen. Ze
ontmoette hem wel bij kennissen die met z'n ouders bevrind bleken te,
zijn. Dat duurde zo 'n poosje •.•• 'n Half jaar later .•••"
"Geëngageerd?!"
,,Presies. - Dat wil zeggen: Hij. Met 'n nichtje van z'n patroon.
Nu zijn ze al een jaar getrouwd."
Ze lachten allemaal.
"Heel aardig," zei Els Dijkhuizen toen, "maar het bewijst niet
veel."
"Niet?"
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"Het kan toch wel zijn dat Jan Visser gaat scheiden? Of dat zijn
vrouw overlijdt •..• Dan zou je vriendin ......
"Die bedankt je hartelik voor 'n gescheiden man of 'n weduwnaad"
"Dat kun je vooruit niet weten."
"En hoogstwaarschijnlik bestaan er wel méér Jan Visser's op de
wereld/' merkte Jo Wiegersma op. "In ieder geval, er zijn vreemde
dingen. Weten jelui wat er verleden jaar bij m'n getrouwde zuster gebeurd is? Midden in de nacht schrok m'n zwager wakker. Hij verbeeldde zich dat er gescheld was. Hij stond op en keek uit het raamniets. Hij ging voor alle zekerheid naar beneden en deed de voordeur
open - niemand. Maar toen hij weer in bed lag, hoorde hij kloppen
en dacht dat z'n naam geroepen werd. Mijn zuster was wakker geworden, en die meende ook wat te horen. Dat ging zo nog een poosje
door en toen sliepen ze weer in. Aan het ontbijt lachten ze erom. Maar
toen kwam er een telegram uit Middelburg, dat hij over moest
komen. Z'n moeder was ziek. Ze dachten dade1ik het ergste. Toen ie
in Middelburg aankwam hoorde-n-ie dat z'n moeder die nacht onverwachts overleden was .... "
Na 'n korte stilte zei Vicky: "Jawel, je hoort wel es meer van zulke
verhalen. Maar ik ben er nooitzeker van datze niet .••• zonder opzet natuurlik ...• later een beetje zijn aangedikt en pasklaar gemaakt. Want .....
,$sstl" werd er geroepen.
De deur was opengedaan. De direkteur kwam kijken naar 't werk.
Norien had niets gezegd maar met grote' belangstelling geluisterd.
Ze was onzeker wat ze er van denken moest, van die zonderlinge verhalen waar de een niet aan twijfelde, waar de ander mee spotte. Ze had
een beklemmend gevoel gekregen.
Zou wat Marie en Jo en Els vertelden bepaaldonmogelikwezen ...?
Onmogelik ....? Nee, dát zeker niet. Er was z;oveel dat de mensen eerst
onzinnig noemden en dat later toch waar bleek te zijn. Daar had je bijvoorbeeld het hypnotisme waarvan ze meer dan haar lief was gehoord
had van Frans ...• Eerst heette het kwakzalvetij bij de ontwikkelde
mensen en nu bleken al die onmogelike dingen dan toch maar werkelik te bestaan! Zij konden iemand in slaap maken en dan laten vertellen wat ie geheim houden wou! En iemand een opdracht geven die
hij uitvoerde ais hij wakker was, zonder het flauwste vermoeden
waarom hij zo deed! En nog veel griezeliger leek het, dat hypnotiseurs
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hun wil konden laten doen door personen die heel ergens anders
waren! Of moest je dát als een praatje beschouwen ....? Maar Frans en
Piet van den Brink geloofden er vast aan! Tjazzes. Stel je in godsnaam voor, dat ze es probeerden of ze die macht ook hadden over
hààr! En dat ze voor de aardigheid wilden dat ze iets mals deed ....
Neen. Z6 gemeen zou Frans niet zijn. Piet ook niet.
Maar hét spiritisme, wanneer 't echt bestond, was 66k afschuwelik! Verbeeld je dat je altijd - al-tijd! - werd bespied door onzichtbare geesten en dat die soms - om je te helpen of je te plagen
misschien, je wenken trachtten te geven en wilden beinvloeden .... Je
stond toch maar volkomen hulpeloos tegenover zo'n mysterieus gedoe
van die onberekenbare, onwaarneembare wezens!
Norien was de laatste die bij het naar huisgaan 't gebouw verliet. Haar
handschoenen waren in de vestibule uit de zak van haar mantel gevallen en zeker bij ongeluk opzij geschopt. Zij zocht ze en vond ze
eindelik dicht bij de voordeur. Buiten zag ze Non Holand staan.
"Ben jij nog niet weg?"
"Nee," antwoordde Non. "Ik heb op je gewacht. Ik toop 'n
eindje met je op."
"Lief van je."
"De meisjes zwegen een ogenblik. Toen Non opeens: "Geloof jij
eraan?"
"Waaraan?"
"Aan spititisme."
"Nee," zei Norien. Maar ze voelde dat ze de waarheid niet sprak
en vroeg zich af: Waarom zeg ik niet eerlik dat ik twijfel?
"Het is toch waar •..• Ik wou het bij al die anderen niet zeggen, maar
wij doen er ook aan thuis. Ma is een medium. Ik 'n beetje. 't Zou
best kunnen zijn dat jij er ook een was .••. "
"Ik zou het niet denken:' Ze sprak zo natuurlik en kalm mogelik,
maar voelde pijnlik 't bonzen van haar hart.
"Je moet eens komen, ja? Dan kunnen we zien:'
"Och.•."
"Ik heb ma gezegd dat ik je vragen zou. Ma vond het goed."
"Heel vriendelik," zei Norien witjes. Als ze gedurfd had zou ze geantwoord hebben: ik doe het niet. Sterk voelde ze de tegenzin tegen
het naderen van dat beangstigend-onbekende, waar ze naar 't scheen
in de laatste tijd al sterker naar toe werd gedreven •••.
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Hoe was het mogelik dat mensen die van het bestaan van zulke
griezelige geheimzinnigheden vast overtuigd waren, kalm en genoegelik voortleefden?! Het hypnotisme was al akelig genoeg. Maar
daarbij had je per slot van rekening alleen met mensen te doen. Maar
't spiritisme? Nee. Liefst wou ze er zo min mogelik mee te maken
hebben ••••
(Wordt vervolgd).
BRANDT VAN DoORNli.

ZOOALS HET WAS ..•.
TWEEDE DEEL.

I

Dien zomer was het, dat voor het eerst, iets van wat reeds lang ia.
groote steden gistte, uch ook over het vreed7;élam en tevreden platteland begon te verspreiden.
Er waren groote werkstakingen uitgebroken in de industrieele
centra; er hadden optochten plaats, van duizenden en duizenden, met
roode vlaggen en oproerige gezangen, waarin de werklui dreigend
"Brood of Dood" eischten. Brood of Dood! De wreede woorden
galmden alom en woeste straatgevechten hadden plaats gehad, waarin
de politie en de opgeroepen soldaten wel eens het onderspit moesten
delven. Het was geluwd, na enkele bange dagen, maar de toekomst
bleef somber, vol onheilspellende onzekerheid tegen den naderenden
winter.
Pier ken las daarvan in zijn courant je en deelde het opwindend
nieuws aan zijn klmeraden in de fabriek mede. Waren zij ook niet te
beklagen? Hadden ook zij geen eischen voor een beter lot te stellen,
evenals hun m:lkkers in de groote steden? Pier ken oordeelde van wel
en achtte 't oogenblik gekomen om zulks hun meester kond te maken.
Maar hoe gedaan en wat gevraagd? Pier ken aarzelde en de andere
arbeiders konden hem geen geschikten raad geven. Zij hadden allen
wel vagelij k het gevoel van een levenslang geleden onrecht, maar hoe
zouden ze dat uitdrukken? Wat zouden ze vragen als vergoeding en
verbetering?En hoe zou meneer De Beule het opnemen; en wat zouden ze doen als meneer De Bcule, zooals ongetwijfeld kon verwacht
worden, hun verzoe k met verontwaardiging en woede van de hand
wees?
Zij wisten 't niet. 't Probleem scheen hen te gevaarlijk, te ingewikkeld en te machtig. Er ontbrak hen iets, - zij voelden 't inst.i.nktmatig, - er ontbrak hen een centrale macht, een krachtige groepeering, een sterke organisatie, zooab die in de groote steden wèl beston-
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den. Zij voelden dat zij al van 't eerste oogenblik de zwaksten zouden
zijn en dat meneer De Beuie, smalend en minachtend, hen zou kunnen
antwoorden: "Zoo zoo, ge zijt niet tevreden, mijn jongens en eischt
hooger loon; zeer goed, ik heb u niet meer noodig, gaat u maar heen,
ik zal wel andere werklui in uw plaats nemen!" Dat zou meneer De
Beule zonder eenigen twijfel antwoorden; en treurig genoeg: onder
de verslaafde en armoedige dorpsbevolking zou hij ook onmiddellijk
andere arbeiders vinden, die tegen het gewone hongerloon, en missduen nog voor minder, hun plaats zouden komen innemen.
- 't Zoe Fikandoes-Fikandoes zijnl meende Feelken.
Leo slaakte een pessimistisch "Oajoáek" en al de anderen haalden
hun schouders op en glimlachtten, als voor een hersenschim die volkomen onbereikbaar was.
- ' t Eenigste da 'k zoe weinschen woare alle doagen vier dreupels
in ploatse van tweeë, zei Ollewaert.
- Doarmee ben ik euk kontent! echode dadelijk Berzeel.
- En ik dan! juichte Free met oogen die reeds straalden bij 't heerlijk vooruitzicht.
- Hoe es 't meugelijk! riep Pierken verontwaardigd.
Hij tobde over zulk een bedroevende achterlijkheid in het bewustzijn van hun rechten; en hij wanhoopte ooit iets met hen te bereiken,
toen een bericht in zijn krantje hem op een ochtend een troost en een
steun bracht, die hem tot de hevigste geestdrift en de hoogst-gespannen verwachting vervoerden.
In zijn krantje stond te lezen, dat ook de broeders van het armoedig platteland niet langer aan de schandelijke willekeur van hun traditoneele uitbuiters zouden overgelaten worden. In een pathetisch
artikel schreef iemand, die zich "Landman" noemde, een aangrijpend
relaas over de ellendige, middeneeuwsche wantoestanden, die nagenoeg nog overal "op den buiten" heerschten; en schreeuwde hard en
luid om dringende verbetering daarvan. Het was een vrij goed gedocumenteerd stuk, heftig gesteld in schrille, felle kleuren, met hier en daar
wat onnauwkeurigheid en overdrijving, maar in zijn geheel aangrijpend als ecn hechte ziele kreet, en die 't gemoed der arbeiders, toen
Pierken het hun voorlas, ten diepste ontroerde. Ja, ja, zoo was wel hun
erbarmelijk leven! Alles voor de rijken, die niet hoefden te werken;
niets of weinig voor de arme zwoegers, die van den ochtend tot den
avond, dag in dag uit, jaar in jaar uit, slavenarbeid hadden te verrichten. Zij werden er stil van en heel diep droevig. Die man, die "Land-
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man" schreef daar in treffende woorden, wat zij hun leven lang reecb
voelden, zonder het ooit goed te kunnen uitdrukken. Feelken had
geen zin meer om er zich met een "Fikandoes-Fikandoes tt af te
maken; en Leo dacht er niet aan zijn "Oajoáek" uit te brullen. En ook
de vrouwen waren aangedaan: Natse schreide, Lotje sloeg ontsteld
haar armen ten hemel; en zelfs Mietje Compostello scheen er aan te
twijfelen of 't "Manneke van hierboven" zulke toestanden wel goed
kon keuren. "De Witte", Siednie en Fietriene schenen het zich minder aan te trekken. Zij voelden 't nog zoo schrijnend niet. De mooie
Siednie staarde peinzend vóór zich uit, alsof zij wel aan andere dingen
dacht; en Fietriene dronk met natte lippen de woorden van Pierken's
mond en vond dat hij wel heel mooi voor kon lezen. Aan 't eind van
het artikel kwam een lange lijst met namen van dorpen, waar de socialisten uit de stad vergaderingen zouden houden; en op die lijst
kwam ook hun dorpje voor.
- Doar goa 'k noartoe! zei Pier ken vastberaden; "en 'k hope da ge
't a1lemoal euk zilt doen!
Er was een weifeling.
- Den boas zal ons "de koeken" geven as-e we dat doen, meende
Ollewaert.
- Hij mag; 'k'n zal 't er nie veure loaten! antwoordde Pierken opgewonden.
- Ik euk niet! riep eensklaps Fikandoes-Fikandoes tot eenieders
verbazing.
Allen moesten even lachen. Hoe kwam die gekke Fikandoes-Fikandoes zoo ineens aan zulk een gewichtig besluit! Maar Fikandoes
lachte in 't geheel niet mee. Hij was plotseling heel ernstig geworden,
met gefronste wenkbrauwen en op elkaar gesloten lippen. Hij herhaalde nog eens met nadruk dat hij gaan zou; en toen iemand zei, dat
het dan ook wel Fikandoes zou zijn met hem, reageerde hij in het
geheel niet, glimlachte niet eens, keek den spotter met strakke, booze
oogen aan.
Ook Leo zou gaan. Dat besloot hij ineens, op kalmen, vastberaden
toon. Free wist nog niet goed wat hij doen zou; hij moest er eerst eens
met zijn vrouw over spreken. Ook Poeteken was weifelend; en Berzeel schudde zijn hoofd, zei dat hij zich liefst geen "kuiels" aantrok
en dat het voor hem trouwens niet mogelijk was, aangezien hij eIken
zondag naar zijn eigen dorp ging.
De andere arbeiders spotlachten. Men kende ze, die zondags-
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gangen van Berzeel naar zijn eigen dorp! Hij was er weer eens geweest
den zaterdag te voren en eerst dindags ochtends in de fabriek teruggekeerd, onherkenbaar, met een dik-gezwollen bloed kop van het
drinken en het vechten. Hij droeg nog een lidteeken boven zijn linkeroog, als een dikke, zwartroode rups van geronnen bloed. Pierken
haalde minachtend zijn schouders op. Met zijn broer was hoegenaamd
niets aan te vangen en hij wendde zich tot Bruun den stoker en zijn
zoon Miel, en tot Siesken den steenbok.
- Nien ik, •••• nien nien ik!. •.• Ik 'n zal nie goan•••• en Miel euk
niet! antwoordde Bruun nijdig en agressief. En kwaadaardig lichtte
hij zijn beweegredenen toe:
- Ik 'n hè gien goeste van hier mijn wirk kwijt te geroaken, om
noar wa fleiwe kul te goan luisteren. Miel zei niets, durfde zijn vader
niet tegensrpeken, begreep wellicht ook niet precies wat hem gevraagd
werd. Hij keek Pierken met zijn kleine, onnoozele oogjes aan en
schudde zwijgend het hoofd.
Pier ken drong niet aan en wendde zich tot Siesken den steenbok
en tot Pee den molenaar.
Siesken gooide 't op een grapje:
- Zoen we doar te minsten nen dreupel krijgen, op die vergoarijnge? vroeg hij, met zijn lacherig poppengezicht.
- De socialisten zijn tegen 't gebruik van stirken drank, antwoordde Pier ken ernstig. Pee wist nog niet of hij wel gaan zou. Hij had er
wel zin in, maar ook hij was erg bang om wat meneer De Beule er
van zeggen zou. Hij stond daar als een witte sneeuwman onder de
meellaag die hem heelemaal bepoeierde en uit zijn baardeloozen,
witten mond kwijlde scheef een dun straaltje bruin tabakssap over
zijn witte kin. Pierken voelde, dat hij op hem ook niet mocht rekenen.
De beide paardenknechts waren bij toeval ook op 't hof en kwamen
naar het opwindend gesprek luisteren. Pol aanhoorde in doffe houding waarover het ging en bleef dan even roerloos staan, zonder een
antwoord te geven. Hij was stomdronken, zijn dikke, pokdalige kop
was rood-gezwollen en zijn oogen staarden glazig. Hij maakte een
breed gebaar met beide handen en verdween zonder een woord te
spreken. Guustje, van zijn kant, nam het niet ernstig op en lachte.
- Ze zoen ons beter elk 'n keiw kieken geven mee sloa," meende
hij. -Hij proestte uitbundig-luid om zijn gewone grap en volgde Pol
naar den stal.
Daar kwamen ook Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl.
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Stien had er al over gehoord en beweerde, dat het gansche dorp er bij
elkaar van liep. De vergadering zou zondag over veertien dagen plaats
hebben in den "Gelapten Shako" zei hij, een vrij slecht-befaamde
herberg, die meestal door wildstroopers en dieven werd bezocht. De
pastoor zou er tegen preeken en meneer de burgemeester zou 't verbieden. De socialisten zouden goddelooze liederen zingen en vloeken
en er zou gevochten worden. Stien was opgewonden door zijn eigen
leugens en nog al flink aangeschoten. Hij knarste met zijn tanden en
bromde met gesmoorde stem vage verwenschingen. Komijl stond
achter zijn rug in stilte te spotlachen en zijn dikk-e, roode neus bewoog in 7.ijn roetig gezicht als een vroolijke kalkoen-snuiter.

11.
Wat Stien de Leugenoare zeer bij voorbaat had beweerd, - de opwinding in het dorp, namelijk, - werd inderdaad langzamerhand be
waarheid naarmate de tijd verstreek en de dag der aangekondigde vergadering naderde.
Op een zondag, na de hoogmis, stonden daar eensklaps drie vreemdelingen midden op de dorpplaats, die aan al wie uit de kerk kwam
een rood papiertje trachtten in de hand te stoppen. Velen namen het
aan en gingen lezen wat er op stond; anderen keerden er zich, met een
soort afschuw, van af. Er stond op te lezen, dat een groote volksvergadering den volgenden zondag om vier uur zou plaats hebben, niet
in den "Gelapten Shako," de gemeene kroeg waarvan Stien de Leugenoare gesproken had, maar wel in de "Groene Wande1ing/' een
zeer fatsoenlijke herberg, aan het uiteinde van 't dorp. De gansche bevolking werd opgeroepen om er aan deel te nemen en er zou, desverlangd, debat worden toegestaan, waarop de socialistische spreker dan
zou antwoorden.
Het gansche dorp liep er van opschudding bij elkaar. Overal zag
men menschen, die zoo met een rood papiertje in de hand stonden en
't was of men over de straten met roode bloemen had gestrooid. Maar
heel vroeg reeds in den namiddag liep meneer de onderpastoor als een
jachthond in en uit de huizen en nog vóór den avond was er nergens
meer een rood papiertje te bespeuren. Het gerucht ging dat meneer de
pastoor den volgenden zondag tegen die goddelo02:e vergadering zou
prediken en dat meneer de baren, die burgemeester der gemeente was,
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ze wettelijk verbieden zou. De menschen werden bang en spraken
slechts meer fluisterend over de roode briefjes. Er zaten dwarskijkers
in alle herbergen, die de gesprekken afluisterden. Er werd verteld,
dat den baas uit de "Groene Wandeling" zijn huur was opgezegd.
Den volgenden ochtend, op de fabriek, was het een en al zenuwachtige opwinding. Pierken had na de hoogmis even met de drie
yreemde mannen gesproken en vertelde tot in 't oneindige van hun
groot verstand, van hun helderen kijk op de onduldbare toestanden,
\'an hun geestdriftig geloof in een betere, nabije toekomst. De werklui waren er gansch van ontdaan, ongekende horizonnen gingen heerlijk vóór hen open. Om acht uur, voor hun tweede ontbijt, zaten zij
allen in een lange rij tegen den fabrieksmuur in de lauwe najaarszon en
luisterden naar Pier ken, die nog maar steeds niet uitgepraat geraakte.
Zij waren allen diep-ernstig en 't oude Natse huilde. Mietje Compostello ging er meel' en meer aan twijfelen of alles wel altijd bij 't oude
zou blijven in de wereld; en de jongeren luisterden strak-roerloos.
met stralende oogen. Toch wisten de meesten nog maar steeds niet of
zij wel naar de vergadering zouden durven gaan. Zij trilden van verlangen, maar wat zou meneer De Beule zeggen?
Wat meneer De Beule ervan zou zeggen konden ze reeds vagelijk
vermoeden, toen Sefietje om tien ure met den ochtendborrel rondging. Sefietje zag er uit of haar een of andere grievend onrecht was
aangedaan; en op de vragen van de mannen wat er scheelde, antwoorde zij raadselachtig en onheilspellend, dat ze 't wel zouden te hooren
krijgen en dat 't niet rnalsch zou zijn. En inderdaad konden zij, op 't
eerste zicht, aan meneer De Beule, zoodra hij, door Mussche voorgeloodst, in de fabriek kwam, merken, dat er iets niet in den haak was.
Hij zag vuurrood en zijn gezicht was dik gezwollen; en voor een niemendal, voor iets dat even haperde aan een der heibalken, begon hij
plotseling woest te "schieten," gillend dat hij er genoeg van kreeg,
yan al den rompslomp, en dat hij heel den boel op straat zou gooien
en de fabriek sluiten, als het niet veranderde. Berzeel was natuurlijk
dien ochtend, evenals eIken maandag, alweer niet op zijn post; en
toen meneer De Beule dat merkte vaarde hij eensklaps woedend tegen
Pier ken uit, en schreeuwde hem in het gebulk der balken toe, dat hij
zijn broer op staanden voet ontsloeg, en dat Pierken het hem dadelijk
moest laten weten.
- Moe 'k mijn wirk verloaten om het hem te goan zeggen: vroeg
Pier ken stroef.
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- Nie, getm moet ou wirk nie verloaten,luioard die ge zijt! brulde
meneer De Beule buiten zichzelf.
- Hoe moe tk 't tons doen, meniea hervatte Pier ken logisch-kalm.
- 'K hè dtr genoeg van! herhaalde meneer De Beule, het antwoord
ontwijkend. En, door Mussche voorafgegaan, verliet hij 't "stampkot" dik van woede; en toog naar tt "vreiwevolkskottt toe, waar men
hem ook weldra geweldig hoorde "schieten.u
De dag verliep verder in doffe gedruktheid. Meneer Triphon verscheen niet, op zijn gewone uren, met Kaboel in de fabriek; en daaruit werd door de werklui opgemaakt, dat meneer De Beule waarschijnlijk ook op hem "geschoten" had. Toen Sefietje om zes uur
met den avondborrel kwam, kon men duidelijk aan haar gezicht
merken, dat ze gehuild had. Tegen de mannen zei ze niets, absoluut
niets; maar aan de vrouwen deelde zij mede, dat meneer vast besloten
was elkeen van de fabriek weg te sturen, die den volgenden zondag
naar de redevoering van den socialistischen spreker zou gaan luisteren.

111.
Dien dag, even vóór tt gestelde uur, was het wonderlijk rustig in en
om de "Groene Wandeling" waar de vergadering zou plaats hebben.
Nog nooit, trouwens, was het gansche dorp uiterlijk zoo stil en zoo
rustiggeweest.Hetwaseenheele mooie, stille herfstdag, met goud van
boomenkruinen tegen wazig-blauwen einder; en met een zonnetje dat
heel zacht koesterde en stoofde, in deugddoende warmte op handen
en wangen.
Onder de drie mooie linden die teer geelden stond de groene deur
der "Groene Wandeling" als tt ware vriendelijk-noodend open. Er
was nog geen mensch in de ruime gelagkamer. Alleen de baas, - een
stoere kerel, - en zijn dikke vrouw stonden er kalm, achter hun
ouderwetsche schenktafel, glazen om te wasschen en met een rooden-wit-geruiten handdoek af te drogen. De oude, bruine horlogekast
wees kwart vóór drie. Ook de achterdeur stond open en op het koertje
speelden een paar kleine kinderen met knikkers.
Eensklaps kwamen vier mannen binnengestapt; en buiten, vOOr de
ramen, bleven er nog een tiental anderen staan. Het waren geen dorpelingen. Zij zagen er uit als op hun zondagsch gekleede stads-ambachtslui; en de oudste van het binnengekomen viertal, die hun aan-
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voerder scheen te zijn, wendde zich tot den baas en zei, met platsteedschen tongval:
- Boes, we zaaÏn hier, zulle!
- Joa, meniere, zet ulder, antwoordde de baas, rustig voortgaande
met glazen-spoelen.
- Keunen we'n toafel en ienige stoele kraage?
- Ge keun gulder hier 'n gloas bier of nen dreupel krijgen lijk 'n
ander, antwoordde kalm de baas.
- Joe moer, g' herkent ons toch, ne-woer? Ge weit toch da w'hier
kome spraaike! riep de aanvoerder verwonderd.
- Dát 'n zal nie goan, meniere, zei, steeds kalm, maar vastberaden
de herbergier.
- Woerveure nie ! riep het viertal met verbazing uit.
- Omda 'k zegge dat 't nie 'n kan zijn! herhaalde de baas ietwat
geprikkeld.
- En g'het ons ou zoale toegestoan!
- 'K ben van gedacht veranderd.
- Hèt de páster meschien bij ou geweest? vroeg de aanvoerder geringschattend-glimlachend.
- Dat 'n goa ulder nie aan, wie dat er bij mij geweest hèt! klonk
het snibbig antwoord.
Er was een korte stilte. De vier. mannen raadpleegden elkander
fluisterend. De baas en zijn vrouw hielden niet op met glazen spoelen,
maar hun bewegingen werden gaandeweg korter, harder, ongeduldiger als 't ware. Buiten, op het pleintje onder de boomen, weerklonk
een dof gegons van stemmen; en, door de ramen kijkend, merkten de
vier mannen, dat zich daar in dat kort moment een menigte had saamgeschoold.
- Zeu da ge weigert? vroeg nog eens de aanvoerder kortaf.
- Zeu da 'k weigere! herhaalde de herbergier ietwat uitdagend
zijn woorden.
- Goed. 't Es schuun weire. We ziJlen baaite vergoarijng houë!
keerde de aanvoerder zich tot zijn makkers om.
En meteen waren zij weg, vooraleer de herbergier en zijn vrouw,
steeds glazen spoelend, nog een woord konden in 't midden brengen.
Daarbuiten waren de menschen tot een vrij aanzienlijke volksmenigte aangegroeid. Men begreep niet waar ze zoo opeens vandaan
kwamen, maar het heele pleintje vóór de "Groene Wandeling" stond
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er vol van. Het waren, behalve het tiental stadsarbeiden, die den
spreker vergezelden, allen lieden uit het dorp en de omliggende gehuchten. Het leek wel of ze zich ergens hadden schuil gehouden, tot
de vreemdelingen zich vertoonden. AJlen behoorden tot den minderen stand. Het waren dorpsarbeiders of ambachtslui en hier en daar
een kleine boer of werkman van het platteland. Men kon op 't eerste
zicht niet zeggen of die menigte vriendelij k dan vijandig was gestemd.
Er liepen enkele ongunstige gezichten onder: dezelfde dwarskijkers,
die men den vorigen zondag in de herbergen de gesprekken had zien
afluisteren. In de voorste rij stond Pier ken, met Leo en FikandoesFikandoes. Eenige vrouwen uit het volk, met kleine kinderen op den
arm of aan de hand, hielden zich op een afstand, tegen de rij huizen
aan den over kant.
- Vrienden!.. •• begon eensklaps de aanvoerder, met luid en helder
klinkende Stem. Maar hij hield meteen even op; een van zijn makkers
kwam naar hem toe met een stoel, dien hij, men wist niet waar, had
weten te bemachtigen. De spreker glimlachte even, nam den stoel,
wipte er op, ten volle boven de menigte uitrijzend; en met zijn luid en
helder, over de hoofden heen galmende stem, herbegon hij:
Vrienden!
We woaren van plan, gelaaik dat er op onz' circulaire van verlede
zondag gestoan hèt, om doar, in die hirbirge, onz' vergoarijnge tt
hêwe, moer den boes 'n durft er ons nie loate spreike: ha hè woerscheinleik 'n bezoek van de páster of van den baron ontvange, die 't
hem zal verbojen hèn. Ha hè ons aan de deure gezet; en na zillen w'
ons vergoeringe in d'ope lucht heiwe; hetgone da gezond es, hier,
onder die schuune buumkes en diene schuunen blei wen heimel."
Een lachend gegons steeg op en een golving schommelde over de
menigte, alsof er eventjes een windbui doorheen woei. Men hoorde
een gemompel van afkeuring, zonder dat men evenwel nog duidelij k
beseffen kon, of het de daad van den herbergier, dan wel de woorden
van den spreker gold. Een gespannen aandacht vol emotie was op veel
gezichten leesbaar. Het goed en licht humeur des sprekers deed enkelen geboeid glimlachen, terwijl anderen stug en angstig schenen te
reageeren op zulke gewaagde uitvallen tegen pastoor en burgemeester, als men er vroeger nooit nog in het dorp gehoord had. Een korte
woordenwisseling, die scherp en vinnig klonk, steeg even uit een
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groepje op, maar werd terstond onder vermanend gesis gesmoord; en
de spreker voer voort:
- Vrienden, we zein noer hier gekomen om ulder ne kier te spreiken over ulder lot op de weireld; om ulder in felle kleuren af te schilderen hoe dat het ès, en hoe dat het zoe moete zein! Wa zie 'k hier
rondom mei? Oarme meinschen, wirklieden, die joer in joer uit, van
den uchtijnk tot den oavend, zwoegen geleik sloven veur 'n oarm
kroet~je bruud, veur ulde:r zelf en veur ulder ongelukkige familie!
Ge'n het nie anders als plichten op de weireld; ge 'n bezit gien enkel
recht! Ge wirkt en sloeft, nie veur ulder zelf, moer veur degene die
ulder 3élÏtbaaiten, veur degene die, zonder zelven iets te doen, van
ulderen oarbeid leven en d'r reike mee worden!"
De spreker raakte van lieverlede opgewonden, zijn gezicht werd
bleek en zijn oogen schitterden sectarisch-hard en strak achter zijn
glimmende brilglazen. Zijn stem klonk als met korte hamerslagen en hij
maakte groote gebaren op zijn stoel, telkens, met geknelde vuist, zijn
rechterarm in de hoogte strekkend, waarbij zijn jas en vest optrokken en
even den witten rand van zijn hemd oven de broek zonder bretellen
lieten zien.
De toeschouwers luisterden, ademloos. Blij kbaar had hij hen reeds
dadelij k zeer sterk in zijn geroutineerde macht. Dat was er een die
durfde; en zoo iets hadden zij in hun dorp nog nooit gehoord. Men
toe weerklonk er wel een vaag gemopper, maar terstond werd het telkens door krachtig gesis overstemd en rondom den spreker stonden
de makkers die met hem meegekomen waren als een trouwe lijfwacht,
de bleeke, ernstige gezichten met starre oogen naar het volk gekeerd,
als om er aandachtig den indruk van zijn woorden waar te nemen.
De menigte was ondertusschen nog aanmerkelijk aangegroeid.
leder oogenblik kwamen er zich nieuwe toehoorders bij voegen,
nieuwsgierig aangetrokken door het bijzondere van die vergadering
in open lucht, waar nu toch wel iedereen zoo in 't voorbijgaan mocht
staan luisteren, zonder datiemandeigenlij k beweren kon dat men er opzettelij k was heengegaan. Die ongehoopte toeloop animeerde den volkstribuun ten zeerste jen hij werdalfelleren welsprekender, toen plotseling
een stoornis plaats greep, die de foule door elkaar deed schommelen.
Daar kwam een kerel aangewaggeld, hinkend en met rood-gezwollen kop, onsamenhangende zinnen uitbrabbelend. Hij baande zich
dreigend een weg door 't gedrang met zijn stok, voortdurend, in dronkemans-halsstarrigheid herhalend, dat hij in de "Groene Wandeling"
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een ttdreupel" wllde gaan drinken en dat niemand het recht had hem
zulks te beletten.
Het was Berzeel; en toen de menigte hem herkend had, barstte een
honend en dreunend spotgelach los. Het was Berzeel die, in plaats van
zich als naar gewoonte op ûjn eigen dorp te blijven bedrinken, nu
eens naar het dorp waar hij in de week werkte afgezwadderd kwam en
door zijn enkele aanwezigheid der boel reeds in de war schopte! De
spreker onderbrak 2;ijn rede midden in een heftige tirade, boog op
zijn stoel voorover, keek geërgerd den verstoorder aan.
- Meine vriend, wa wilt-e gij? vroeg hij, zich beheerschend.
Alvorens Berzeel den tijd had tot antwoorden, schommelde weer
een deining door de menigte; en als een tijger kwam Pierken op zijn
broeder afgestoven en schreeuwde hem razend in 't gezicht:
- Gie sloeber! Gie smeirlap! Gien dronkoard! Zij-je nie beschoamd?
Wilt g'ou hoatsen da g'hier wig ûjt!
- Watte! Watte! Watte! brulde Berzeel, uitdagend met zijn stok
zwaaiend. En plotseling sloeg hij hem neer, zoo hard als hij kon in
Pierken's nek.
De foule raasde en deinde; Leo sprong toe, hield Berzeel fors eh in
bedwang; de spreker op zijn stoel schreeuwde, met geweldige gebaren, in machtelooze poging om de aandacht weer te boeien:
- Meinschen! •••• Vrienden! •••. Meinschen!. .•• Vrienden! ••.•
- tt Es mijn broere meniere! gilde Pierken. tK ben beschoamd da
tk tt zeggen moe!
- Giene meniere; noem mij "gezeU" beet de tribuun hard toe.
"En loet diene meinsch los!" riep hij tot Leo "tK ~ ik ne kier mei
hem spreike!"
Leo ontknelde zijn greep op Berzeel en de redenaar sprak, met naar
hem uitgestrekte hand den dronkaard aan:
- Meine vriend, tt geine da ge doer gedoen hêt tn es nie wel
gedoen. Ge zeit onder den invloed van den drank, die ploage, die
peste van den wirkersstand in Vloanderen!
- 'K mage toch zeker wel nen dreupel drijnken as ik hem betoale!
brabbelde Berzeel uitdagend.
Een woest gelach steeg op, de spreker schudde hartstochtelij k met
ûjn handen, eischte de stilte.
- Geift diene meinsch ne stoel; hij es moe! riep hij.
Een nieuw gelach bulderde op, een stoel werd aangebracht. over
de hoofden heen naar Berzeel toegeschommeld.
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- Zet ou! beval de spreker.
- As ik wel wille! brabbelde Ber~eel.
- Wil dan moer! drong de spreker onverstoorbaar aan.
Berzeel nam den stoel, plofte er gekscherend op neer en riep naar
de herberg toe, met zijn stok zwaaiend.
- Boas, nen dreupel. nondezju!
Opnieuw steeg een bulderlach uit de menigte op; maar de spreker,
zonder zich in 't minst uit 't veld te laten slaan, keerde zich naar Berzeel en riep, in hard-bijtende woorden en met fonkelende oogen:
- Ge vroagt om tschinaaiver; hawèl goed! Moer ier da g'ouën dreupel kreigt, zilt-e ne kier van mei heuren wat dat tschinaaiver es en wat
dat er de gevolgen van zein veur degone die hem drein ken!
Hij maakte zich klaar als een kampioen die gaat vechten en in een
heftige diatribe stormde hij los tegen den jenever ••..
Zijn woorden vielen neer als mokerslagen; zijn gebalde vuisten
dreigden ~idderend naar Berzeel, die nu zwijgend als een bruut zat in
elkaar gezakt; en heel de ruime schare toehoorders werd door zijn
vlammend·~ welsprekendheid medegesleept, toen plotseling de dorpsveldwachter verscheen, die zich met jagende haast een weg tusschen
de groepen baande, recht op den spreker toetrad en op gezagvoerenden toon riep:
- Helá! Ge moet er uitschien!
De aanvoerder, die midden in een prachtige tirade was, waarbij
zijn opgeheven rechterarm sidderend ten hemel dreigde, terwijl de
witte streep van zijn hemd als een lichtband teekende tusschen zijn
optrekkend vest en afzakende broek, hield eensklaps in, boog op ûjn
stoel voorover, kee k naar den veldwachter en vroeg, heel kalm en
nuchter:
- Wa blieft er ou, meine vriend?
- Da 'k zegge da ge 'r moet uitschien! antwoordde de veldwachter
kortaf.
Een tegenstrijdig gemompel ging onder de menigte op. Enkele toehoorders protesteerden heftig; de dwarskijkers grinnikten met leedvermaak.
- Wie hèt er ou da bevel gegeven? vroeg, steeds kalm, de aanvoerder.
- Menier den baron; den burgemiester! antwoordde de veldwachter nijdig.
- Hèt-e gei doer 'n geschreiven beweis van, meine vriend?
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De veldwachter scheen op die vraag niet voorbereid. Even keek hij
den spreker met wijd-open mond en groote oogen van verbazing aan
en vond niet dadelijk een antwoord. Onder de menigte werd spottend
gelachen. De dwarSkijkers trokken 2:ure gezichten.
- Hawèl? herhaalde glimlachend de spreker, die het publiek op
zijn hand voelde.
- Nien ik, antwoordde eindelijk de veldwachter beteuterd. "Moar
da es nou 't 2:elfde: den b'ron hèt 't toch ge2:eid!"
- Hawèl, meine vriend, concludeerde gekscherend de tribuun, goa
gei weire noar menier den b'ron toe en vroag gei hem dat hei op 'n
briefke 2:oe schreiven 't gone dat hei ou ge2:eid hèt en breing het mei.
Ondertusschen goa 'k ik vuurs spreike, 2:ulle!
Brommend en dreigend droop de veldwachter haastig af en onder
het publiek ging een hoe2:eeënd gelach op. Pier ken, Leo en Feelken
klapten daverend in hun handen, door anderen nagevolgd. Ber2:eel
riep opnieuw, met 2:waaienden stok, om een borrel; de dwarskijkers
spuwden van ergernis op den grond.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! gilde Feelken, uitbundig-opgewonden.
Maar de spreker, het gansche gezicht onder een stralenden triomfglimlach ontloken, ver2;Ocht met een breed gebaar om stilte; en in de
algemeen gespannen aandacht voer hij voort:
- Vrienden, wei 2:ein meinschen, die in gien klein gerucht 'n verschieten! We komen van alles teigen op onz' vergoarijngen! We goan
ons doar nie langer mee bezighouen as dat't nuudig es; en, en attendant dat de sampitter mee zein verbod van den burgemiester terugkiert, wil ik ulder spreiken over ulder sinds joeren en ieuwen miskende rechten en onder andere over het algemien stemrecht!
Daar 2:at hij dadelijk op 2:ijn welbekend meeting-stokpaardje; hij
nam geen verdere notitie meer van Ber2:eel en den "tschinaaiver;" en
met groote inspanning en welsprekendheid, trachtte hij zijn slechts
elementair-bewuste toehoorderS op de hoogte te brengen.
De meesten begrepen maar half, snapten niet gansch duidelijk het
overwegend belang van wat hij hen voor oogen tooverde. Hij merkte
het aan hun van gespannen aandacht verwrongen gezichten en verliet
al spoedig het speculatief terrein der algemeene beschouwingen, om
liefst concrete voorbeelden te stellen. Hier reageerden zij onmiddellij k.
Zij voelden hun massale macht en wat die zou kunnen verwe2:enlijken
wanneer zij ook eenmaal de be2:onken kracht zouden hebben om hun
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wil en hun recht in daden om te zetten. Een koning, dat was slechts
één man; ministers, dat waren er slechts enkelen. Als werkelijke
macht verzonken zij in 't niet tegenover de massa van het volk; en
toch was het hun wil alleen: de wil van die enkelen, die zich aan de
massa opdrong. Hier, op het dorp, was er slechts één burgemeester,
en één pastoor; en toch was het die ééne pastoor, die den baas uit de
"Groene Wandeling" verboden had zijn zaal voor de vergadering af
te staan; en was het ook die ééne burgemeester, welke straks ~jn
veldwachter met een papiertje naar den spreker toe zou sturen, om
hem zelfs in de vrije, open lucht, die toch aan ieder of aan niemand
toebehoorde, het spreken te beletten, terwijl er hier honderden menschen stonden te luisteren, die allen verlangden om den spreker wèl
te hooren. Was zoo iets goed! Was het rechtvaardig? Kon het één
enkel rechtschapen mensch bevredigen, die op zijn vrijheid en zijn
waardigheid als staatsburger gesteld was?
Een dreigend gebrom steeg opnieuw uit de menigte op en in een
groep ontstond even een kort en fel gekibbel tusschen enkele werklui
en een paar dwarskijken.. Als kemphanen stonden ze met gebalde
vuisten tegenover elkaar; en eensklaps vielen de klappen: harde oorvegen en doffe schoppen, terwijl razende kreten opgalmden. Berzeel
was opgestaan en zwaaiEIe met zijn stok; de spreker moest zijn redevoering onderbreken en zijn lijfwacht, die naar voren drong, schreeuwde vergeefs om stilte; en te gelijkertijd verscheen om den hoek van
het pleintje een geducht drietal: meneer de baron-burgemeester met
meneer de pastoor, geflankeerd door den veldwachter, die uitdagend
een velletje papier in de hoogte stak.
- Uitschien! Uitschien! riep hij reeds yan verre.
't Gevecht hield als bij tooverslag op, een plotse stilte viel en de
lijfwacht schaarde zich als één man om den spreker die, zonder van
zijn stoel te komen, zich kalm tot het naderend drietal wendde:
- Es er iets van ulderen dienst, meniers?
De baron-burgemeester trad voor. Hij liep met eenige inspanning
en trekbeende, steunend op een wandelstok. Hij was groot en zwaar,
met een dikke hangsnor en geverfde haren. Hij scheen ten diepste
verontwaardigd en zenuwachtig-opgewonden; zijn lippen beefden.
Hij lichtte zijn stok van den grond, puntte hem naar den aanvoerder
en zijn omgevende socialisten en zei, in zeer-gebrekkig Vlaamsch:
- lek bijn de burgemees; en ik verbied dat gij hier spreek. Als gij
doet voort, dan zal de garde-champêtre tegen u proces-verbaal dresseer.
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De aanvoerder glimlachte, heel kalm; en ook de lijfwacht stond
glimlachend, met donkere oogen en bleeke gezichten. Zij keken naar
het drietal, vooral naar den pastoor, die een groenbleek gezicht had,
met fanatiek-uittartenden blik.
- Menier den burgemiester, hè menier de páster doer uuk iets in
te zeggen? vroeg plotseling de aanvoerder.
- Dat ûjn niet uw zaak! antwoordde de burgemeester.
De pastoor zei niets, maar zijn insolente oogen laaiden.
Een benauwde stilte van spanning hing over de menigte.
- lek beveel u nog eens uit te scheid, herhaalde de burgemeester.
- T'n es nie nuudig, menier den burgemiester; 'k ha zjuust gedoan! spotte de spreker.
De menigte schoot in een plotsen, korten lach. Alleen de dwarskijkers bromden.
- Kom dan van die stoel! beval de burgemeester woedend.
Eensklaps vatte de spreker vuur. Het bloed steeg als een golfslag
naar zijn wangen, tijn oogen flikkerden; en hij schreeuwde, het drietal
vrank en dreigend aankijkend:
- 'k Zal van die stoel komen as 't mei -belieft, moer niet as 't ou
belieft, menier den burgemiester. Ge keun mei beletten te spreike; ge
'n hèt gien recht om mei te beletten van op deze stoel te bleive stoan.!
Doe nou wat da ge wilt, of durft!
En hij kampeerde zich, met gekruiste armen en uitdagenden blik,
terwijl de lijfwacht, slagvaardig, weer naar voren trad.
't Was een benauwend oogenblik. Een golving woelde door de
foule en tegenstrijdige kreten stegen op. Men zag Leo zijn mouwell
optrekken, al& om te vechten en men hoorde de stem van Berzeel, die
opruie1'Ïg krijschte. De burgemeester maakte een trillende beweging
met zijn stok, of hij er op los zou slaan en de veldwachter had zijn
sabel getrokken. De dwarskijkers drongen verraderlijk op. De lijfwacht, met geknelde vuisten en starre oogen, verroerde niet.
- Bah! C'est de la canaille! C'est de I'infecte canaille! riep eelliklaps, heftig schokschouderend, de burgemeester tot den pastoor.
"Je ne veux pas m'y salir les mains; allons-nous en, monsieur Ie curé!
Hij keerde zich om, en strompelend op ûjn stokje was hij weg, vergezeld door den pastoor, die groen zag van woede, en door den veldwachter, die met zijn onnoozel sabeltje den aftocht dekte.
- Azuu doene wei dat op onz' vergoarijngen! riep triomfant de
spreker, licht van het stoeltje wippend.
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De foule bracht helD een ovatie. Alleen de dwarskijkers loensden
venijnig. Een man drong dpor de menigte, kwam op den spreker af,
bleef even strak en roerloos vóór hem staan en bromde <!iep:
-

000000000001. •••

't Was Stien de Leugenoare, geweldig dronken, heesch van alcoholverhitting, stram-recht ~ch houdend om niet om te kantelen.
Onthutst trok de redenaar ~ch achteruit, maar de menigte bulderlachte en Stien voer voort, met dronkemans-halsstarrigheid:
- Peeee •.•. peepeepeepeepeeeee! •..•
- Wat ès dat? vroeg de spreker wenkbrauwfronsend.
- Piiii .••.pipipipiüi!. ••r miauwde Stien onder toenemend bru!gelach.
Pier ken en Leo, verontwaardigd, duwden hem ruw op zij en vertelden aan den redenaar wie Stien de Leugenoare was. De volksmenner
schudde zijn hoofd en zei:
- D'r es hier nog vele, véle te doen. We cillen hier nog dikkels
moete weere komen!
- Kom moar, kom moar! jubelde Pierken.
De spreker en zijn lijfwacht trokken met de menigte heen. Stien de
Leugenoare, die Berzeel ontdekt had, ging vóór hem staan oppepiteren. Berzeel lachte in dronkelllans-verteedering verrukt. Zij trokken ~men de "Groene Wandeling" binnen.

IV.
Dien avond werd er, in enkele dorpsherbergen, tusschen de
voor- en tegenstanders der vergadering, geducht gevochten. De
dwarskijkers kregen bijna overal op hun ge~cht, maar ook Berzee1
en Stien de Leugenaore, die den ganschen nacht in het dorp bleven
rondzwadderen, hadden flink wat van de brokken Illee.
Den volgenden ochtend was 't een eigenaardig tafereel op de fabriek. Meer dan de helft der heibanken in 't "stampkot" bleven onbezet en toen meneer De Beule tegen negen uur zijn gewone tournée
kwam maken, kreeg hij haast een stuip van ergernis en woede. Hij
vroeg, sidderend van toorn, aan Free en Poeteken, wat er gebeurd
was en waarom Pier ken, Berzeel, Leo en Feelken niet op hun werk
verschenen waren; doch niemand kon een ophelderend antwoord
geven.
Poeteken werd op informatie uitgezonden en na ruim anderhalf
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uur kwam hij terug. Pier ken en Leo had hij samen aangetroffen en die
hadden hem beiden geantwoord, dat zij zich als ontslagen beschouwden, aangezien meneer De Beule hen door Sefietje had laten aanzeggen, dat al wie aan de vergadering deelnam uit de fabriek zou weggezonden worden. Feelken had hij thuis gevonden en die had heelemaal
geen uitlegging willen geven. Die zat stug naast het vuur, omringd
door zijn zusters, die schreiden; en 't eenige wat Poeteken uit hem
had kunnen krijgen was, dat hij niet terugkeerde; en daarmee uit! Wat
Berzeel betrof, die zwadderde nog steeds dronken met Stien de Leugenoare in de herbergen rond en had alweer ruzie gekregen en gevochten, zoodat hij weer met een bebloeden kop liep.
Toen meneer De Beule dat relaas hoorde, begon hij als gek van
woede om zich heen te "schieten." En onlogisch als altijd in zijn onbeheerschte uitbarstingen, liet hij onmiddellijk de machine stilleggen
en zond al de andere arbeiders, die toch geen schuld aan het gebeurde
hadden, - ook de vrouwen, - naar huis.
De meesten gehoorzaamden gedwee en zonder mopperen, maar
Bruun de machinist kwam ziedend naar zijn meester toe en vroeg
hem, bleek van toorn:
- Meniere, 'k zoe wel wille weten wat dat-e wij doar keunen aan
doen!
- Zij-je gij hier boas of ben ik hier boas! riep meneer De Beule
buiten zichzelf.
- Ha 't spijt mij da 'k euk noar die vergoarijnge nie geweest 'n hè!
antwoordde Bruun uitdagend. En met een vloek gooide hij een hamer,
dien hij in de hand hield, tegen den grond en stapte razend de fabriek
uit. Mie1.. .. da kalf euk! volgde zijn vader, zonder precies te beseffen
wat er gebeurde, alsmede Poeteken, Free en Ollewaert; en op haar
beurt stovën de vrouwen weg, Mietje en Natse huilend, als een bende
verschrikte vogels. Alleen de paardenknechts bleven; meneer De
Beule durfde ze niet wegzenden, ter wille van de paarden.
Den gansehen dag bleef de fabriek als dood. Meneer De Beule liep
al::. een dondergod heen en weer; en meneer Triphon hield zich "oorloopig uit de gaten en wandelde gedrukt met Kaboel rond den tuin.
Toen Sefietje om zes uur aan Pol en 't Koud Kieken hun borrel kwam
brengen, konden ze ~uidelijk merken dat ze veel geschreid had. Haar
tQch reeds kleine oogjes waren bijna dicht. Maar 5efietje, in lange
jaren slaafsche vrees en eerbied voor meneer De Beule opgegroeid,
gaf nooit haar meester ongelijk; en ook nu wist zij het zoo te draaien
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dat alle schuld op de arbeiders neer kwam. Zij deelde mede dat het
vreeselijke scenes gegeven had in huis en dat meneer De Beule sprak
van zijn gansehen boedel te ver koopen.
Om zeven uur, toen het donker werd, kwam een deputatie vrouwen bij meneer De Beule aan. Het waren "deWitte" en Mietje Compostello, mitsgaders de vrouwen van Free, van Ollewaertendeoudste
zuster van Fikandoes-Fikandoes. Zij vormden een armzalig groepje
en zij schreiden. Zij werden eerst ontvangen in een klein spreek kamertje door madam De Beulejen Mietje Compostello, die de oudste
en verstandigste was, voerde 't woord en smeekte ·in naam van allen,
ook van de afwezigen, om terug naar de fabriek te mogen komen.
Meneer De Beuie, die haar van uit zijn kantoor hoorde, duwde de
deur open en trad binnen. Hij zag vuurrood en dik en was nog steeds
zeer opgewonden. Mietje bracht met betraande wangen haar smeekbede uit.
- 'K 'n wille van dien smeirigen boel nie mier weten! Da moe hier
uit zijn, eens veur al! Gien socialisten mier op de fabriek! gilde dadelijk meneer De Beuie.
- G' hèt wel gelijk, menierej 'k geef ou wel duuzen kiers gelijk!
antwoordde Mietje bedaard. "Moar wij 'n zijn toch van da slech volk
niet; da weet-e gij toch euk wel, meniere!
Meneer De Beu1e scheen even te wankelen. Hij talmde met zijn
antwoord en madam De Beule nam oogenblikkelijkde gelegenheid te
baat om verzoenend op te treden:
- Nie nie g' Mietje; ge zij gulder broave meinschen, we weten wij
dat euk wel. Tuttuttut, ge'n moet nie schriemen, da zal amoal wel
weere goe komen!
- Z' hen onze Feehot gemoakt, mee al dien onneuzele klap j doar 'n
es gien huis mier mee t'houen! barstte plotseling Fikandoes' oudste
zuster in overstelpende tranen los. Zij kreeg een soort van crisis; zij
stortte als in stuipen op een stoel neer en Sefietje holde om een glas
water.
Meneer De Beu1e was ontroerd. Zoodra zijn woede zakte werd hij
meestal dadelijk weekhartig. Hij stond daar als een dikke, roode reus
midden al die bleeke, zwakke vrouwen en een vaag gevoel van schaamte
kwam in hem.
- Kijk, veur deze keer zal ik het nog loate passeeren, zei hij eindelijk met inspanning. Moar os't weere gebeurt sluit ik direkt defabriek
en zit g'allemoal op stroate!
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Hij meende zich nog eens te moeten opwinden; hij sloeg met n;n
vuist op de tafel, dat de vrouwen er schrikgillend van opvlogen, en
besloot:
- 'K 'n moet ik mij woarachtig veur mijn wir kvolk nie geneeren! Os
't ulder nie aan 'n stoat ze kunne goan! 'K 'n zal d'r ik gienell honger
deure lijjen!
- G' het wel gelijk, meniere; g' het wel gelijk! klonk dof en triest
het koor der vrouwen. En zij gingen, met het gedrukt gestommel
eener kudde, nadat ze nog eens diep en nederig meneer en madam De
Beule voor al hun goedheid bedankt hadden.
Den volgenden ochtend draaide weer de machine en alle zes de heibalken dansten en dreunden, alsof er niets gebeurd was.

v.
Dien winter grepen twee sellsationeele gebeurtenissen op de fabriek
plaats. De eerste betrof Poeteken den ,,stamper"; de tweede betrof
meneer Triphon.
Dat stille, kleine Poeteken, die soms geen drie kon tellen, die met
"de Witte" heette te vrijen, maar aan wiens vrijage-vermogen men
inderdaad al niet veel meer beteekenis hechtte als aan de minnekoozerij van een klein kind; dat onbenullig, nietig Poeteken had dan per
slot Yan rekening toch meer gekund dan iederetn vermoedde; want
eens, op een avond, toen Sefietje als naar gewoonte met de flesch
rondging, vond zij het gansche "vreiwevolkskot" in diepe consternatie en "de Witte" in heete tranen.
- Wat es da nou! schrikte Sefietje.
Geen enkele der vrouwen scheen bereid om zoo maar dadelijk te
antwoorden. Het oude Natse sloeg schreiend haar handen ten hemel,
als om te bedtuden dat de wereld nu toch wel zeker zou vergaan; Lotje,
Siednie en Fietriene zaten zwijgend, met gloeiende wangen, over haar
werk gebogen; en alleen Mietje Compostello verklaarde, met haar
diepe, holle grafstem, dat de menschheid wel heel diep verdorven was
en dat men niemand meer vertrouwen kon. En eindelijk kwam het
eruit: Poeteken, het onnoozel Poeteken, die zoo onschuldig leek ais
een zuigeling, had "de Witte" bedrogen en "de Witte" moest "ne
kleinen" krijgen!
- H 1! scheune dijngen! Ha! scheune dijngen! riep Sefietje verbluft
van ontzetting.
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De "Witte" kreeg een tranencrisis alsof ze heel zou wegsmelten.
- Wie zoe da oeit gepeisd hèn! Wie zoe da oeit gepeisd hèn! snikte
~lJ.

- H:l joa moar, Zulma! riep Sefietje verontwaardigd en plotseling
een hooge kleur krijgend, "ge koest gij toch wel peizen dat da slecht
~oe eindigen as g'ou in zukken dijngen begaft!
Sefietje was haar leven lang een strenge, dorre maagd geweest CI1
haar destijds afgesprongen huwelij k met Bruteijn had haar voor eeuwig
verbitterd. Zij was tègen de liefde, en tègen de reproductie, en tègen
alles wat van verre of nabij met die dingen in verband stond. Zij beschouwde 't als een ongehoorde schande, wat met Zulma was gebeurd
en zij gaf de volle schuld aan Zulma heel alleen, aangezien de mannen
toch niet deugden, zeide zij nijdig en wrokkig, en er wellicht op de
gansche wereld geen honderd mannen liepen, die er niet op
uit waren om vrouwen te bedriegen, zooals Zulma heel goed weten
kon.
- Klapt hij ten minste van treiwen? vroeg zij op een twijfeltoon.
De "Witte" kreeg een nieuwe crisis.
- Hij zoe wel willen, maor hij 'n mag nie van zijn moeder, snikte
:z;ij.

Sefietje sloeg de handen ten hemel.
- As 't azeu es zilt g' alle tweeë van de fabrieke wigmoeten! voorspelde zij. "Ge'n moet nie peizen da meneer De Beule da schandoal
op zijn hof zal gedeugen!
Plotseling steeg achter Sefietje's rug een nieuw en hevig snikken op.
Verbaasd, en bijna verschrikt, keerden allen zich om en zagen de
mooie Siednie overstelpend schreien. Zij zat daar als gebroken in
elkaar gezakt en de tranen vloeiden van haar gloeiendroode wangen
over haar machteloos op 't ruwe baalgoed uitgespreide handen.
- Och Hiere, Siednie-jong, wa hèt-e gij! gilden de vrouwen.
Siednie scheen onbekwaam tot antwoorden. Zij snikte en kreunde,
als van hevige pijn en verborg vol schaamte haar aangezicht in beide
handen.
- Siednie, scheelt er watte? vroeg Lotje ontdaan en meewarig.
Sprake1oos-schreiend knikte Siednie met het hoofd.
- Toch euk nift .•.•? aarzelde Lotje met verschrikte oogen.
Siednie gaf geen ander antwoord dan een nog bitterder geschrei.
- Och Hiere, Siednie! gilde Lotje.
Siednie kromp ineen van smart.
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- Van wie es 't? vroeg Lotje zacht en goedig.
Siednie gaf geen antwoord.
- Es 't van .... van meneer Triphon? vroeg Lotje haast fluisterend.
Zwijgend-snikkend knikte Siednie met het hoofd.
Roerloos, met van angst verstarde oogen, keken de vrouwen elkander aan. Sefietje's ontsteltenis was z66 overweldigend, dat ze doodsbleek werd en even moest gaan zitten om niet flauw te vallen. Mietje
Compostello nam haar vlug de jeneverflesch uit de handen, die van
haar schoot dreigde te rollen.
Eensklaps hadden zij allen een gruwelijke emotie. Op de binnenplaats, onder de ramen, kwam Mussche voorbij getippeld, als naar gewoonte op zes passen afstands gevolgd door meneer De Beuie. Meneer
zag dik en rood, alsof hij had "geschoten" en geladen was om nog
meer te "schieten." De vrouwen smoorden een angstkreet en Sefietje"
viel heelemaal in onmacht. De deur ging open en 't ellendig mormel
kwam met zijn meester binnen.
- Wa ès dat hieri' Wa scheelt er dan? vroeg meneer De Beule met
strenge oogen wenkbrauwfronsend.
- 't Es Sefietje, meniere, die doar al mee ne kier 'nfleiwte gekregen hèt! jokte Lotje met blakende wangen.
Meneer De Beu1e, die een zoo forsch en pootig man was, en er zoo
hard en barsch kon uitzien, was eigenlijk absoluut niet bestand en volkomen machteloos en radeloos tegenover kwalen die hem persoonlijk
onbekend waren, als deze waaronder Sefietje thans leed.
- Sakkerdeeke! Sakkerdeeke! riep hij, beteuterd en gejaagd in 't
ronde draaiende. Sapristi! Wa moen we doarmee doen!
- Toe, Fietriene-jong, hoal gij al geiw 'n heetse woater! riep Lotje,
gansch opgelucht dat meneer De Beule slechts onder den indruk van
het geval op zichzelf was.
Fietriene holde en Sefietje opende haar oogen en kwam langzaam
weer bij.
- Och Hiere, da zijn toch dijngen! zuchtte zij. Maar zij schrikte
vreeselij k toen zij haar strengen meester v66r zich zag staan en haar
oogen vielen weer dicht. terwijl haar hoofd machteloos achterover
zakte.
- Sefie! Sefie! Ge'n meugt nie~! Wa peist-e dan! riep Lotje, alsof
Sefietje zich moedwillig aanstelde.
Meneer De Beule wist niet meer waar hij 't had van ontzetting. 't
Was of hij bang werd voor Sefietje.
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- Ge moet heur stil houen, heul stil houen! stotterde hij. En angstig week hij naar de deur, terwijl Fietriene hijgend met een kroesje
water aan kwam hollen.
Sefietje kwam weer bij. Zij dronk een teugje frisch water en staarde,
nog half wezenloos, om zich heen.
- Goat 't beter, jong? streelde Lotje.
Sefietje knikte zwijgend dat het beter ging. Meneer De Beule keek
nog even met bezorgde blikken om en verliet dan het "vreiwevolkskotft zacht de deur achter zich toehalend.
Vlak vóór de ramen ontmoette hij meneer Triphon met Kaboel, en
de vrouwen daarbinnen kregen weer een gruwelijken angst. Maar
meneer De Beule, achter zijn rug om wijzend, scheen z;ijn zoon iets te
zeggen, waarbij deze met verschrikte, op het "vreiwevolkskot" gevestigde oogen staarde. Waarschijnlijk raadde meneer De Beule zijn
zoon aan, er nu op dit oogenblik niet binnen te treden. Zij stonden
daar een poosje roerloos, in ernstig gesprek, terwijl de twee honden,
als vreemden, elkander nauwkeurig besnuffelden. Toen gingen zij
samen langzaam verder.
De vrouwen in haar "kot" verademden.

VI.
Den volgenden ochtend was de gansche fabriek van het geval op de
hoogte. 's Avonds te voren hadden de vrouwen onderling plechtig,gezworen er voorloopig geen woord over te zeggen; en hoe het uitgelekt
was begreep ook niemand; maar toen de mannen om acht uur gezamenlijk hun tweede ontbijt gebruikten, kenden zij reeds allen het ont~ettend geheim. De "stampers" wisten het, de "steenbokken" wisten
het, Bruun de stoker wist het; en zelfs Pee de molenaar, die altijd als
een witte kever in een hoek van de fabriek afgezonderd stond en daardoor dikwijls buiten de geheimen werd gehouden, wist het ook. Even
vóór half negen verschenen Stien de Leugenoare en zijn knecht
Komijl, met een zwaar stuk ijzer op de binnenplaats en die wisten het
ook al; en toen om twaalf uur Pol en het Koud Kieken met de paarden
van hun ochtendrit terugkwamen, wisten ze 't ook al!
Het hing als 't ware in de atmosfeer zelve der gansche fabriek en
scheen overal tegenwoordig te zijn. Het draaide in eindeloos wentelen
met de zware plettersteenen mee, die 't fijne zaad verbrijzelden; het
tikte en zoemde in Pee's molen, het dreunde mee en beukte en daver-
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de in het oorverdoovend lawaai der op en neer dansende heibalken.
De meeste werklui spotten er mee en hadden heimelijk leedvermaak. Zij plaagden erbarmelijk Poeteken, die zich echter stelselmatig
van den domme hield.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! riep Feelken ieder oogenblik.
uit louter, dolle uitgelatenheid; en aan Leo kon men 't onverschilligste niet vragen of hij zette wijd zijn keel open en loeide dat het zonder
twijfel tot ginds verre in huis moest doordreunen:
- Oajoáek! Oajoaoaoajoáek!
En, zonder dat daar in 't minst eenige aanleiding toe was, kwam
Free eensklaps vóór Miel den steenbok staan en schreeuwde hem een
,,0, gij kalf euk!" in 't geucht, waarbij Miel van stomme verbazing
gaapte, terwijl al de andere werklui in een bulderenden schaterlach
uitbarstten.
Zij waren absoluut dol, dien ochtend!
Halsstarrig, heel den dag, hielden de vrouwen zich afzijdig van de
mannen. Noch om acht uur, noch om vier uur, terwijl zij anders
meestal samen met de mannen haar boterham gebruikten, was er een
enkele te zien. Dit ergerde ietwat de mannen, die wel graag eenige
nadere bijzonderheden hadden vernomen. Toen Ollewaert, om vier
uur, zijn dochter niet zag komen zooals zij anders altijd deed, werd hij
bepaald giftig en st;\pte opgewonden naar het "vreiwevolkskot" toe
om er haar desnoods met geweld uit te halen.
- Ala, hier! riep hij van op de binnenplaats, als tot een hond.
Fietriene kwam, erg onwillig; en wat Ollewaert ook al zeurde en
taalde, geen woord over de opwindende zaak was er uit haar te krijgen.
Dit maakte 't bocheltje eindelijk zoo woedend, dat hij dreigde met
klappen.
Onmiddellijk vloog Pier ken verontwaardigd op.
- Ge 'n zilt da jong toch zeker nie sloan omda ze nie 'n wil babbelen! bromde hij.
- Da zijn mijn zoaken! beet Ollewoart toe, sterk van zijn vaderrecht doordrongen.
Pierken zweeg en allen keken het anders zoo goedig bocheltje met
verbazing aan. Wat had hij toch eensklaps? Hij leek uchzelf niet meer?
Fietriene schreide, liet haar boterham liggen en liep heen.
Ook Bruun de stoker was in een staat van overprikkelde opwinding.
Het geval met Siednie en meneer Triphon interesseerde hem minder;
daar voelde hij slechts allerdiepste minachting voor; maar hij keek
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Poeteken na met woedend-flikkerende oogen en ieder oogenblik
hield hij een of ander van de overige werklui staan en pakte uit:
- Keunt-e gij da nou verstoan: a2:eu 'n scheun vreiwemeinsch lijk
Zulma, mee a2:eu ne leulijke, smeirigen dwirg lijk Poeteken!
De "Witte" was alles behalve ,,'n scheun vreiwemeinsch" --aar
Bruun vond dat 2:00 omd~t hij haar nooit had kunnen krijgen; en al
de anderen, die dat wel wisten, hadden dolle pret om Bruun's ergernis
en praatten geniepig met hem mee.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! gichelde Feelken uitgelaten.
En Leo loeide een 1I0ajoáek!" die 't gedruisch der balken overstemde.
's Ochtends om tien uur, was meneer De Beule's tweede meid met
den borrel rondgegaan; maar 's avonds, om 2:èS uur, verscheen weer
Sefietje, die intusschen wat opgeknapt was.
De mannen grinnikten.
- Weten ze 't al in huis? vroeg Ber2:eel vrijpostig.
- Ik 'n trekke mij gien kuiels aan, antwoordde Sefietje een kleur
krijgend.
Free vroeg schimpend of hij 2:ou mogen peter worden.
Sefietje gaf geen antwoord en ging verder rond. Zij schold even op
Fikandoes,omdat hij te langmet2;ijn glaasje b~ngelde ;en toen Ollewaert
die weer in :z;ijn humeur gekomen was, haar gekscherend vroeg of 2:ij
zelve nooit aan vrijen had gedacht, werd 2:ij plotseling woedend en
schreeu~de in 't gebulk der balken, dat 2:ij allemaal kuifels en sloebers
waren en vertrok met het dreigement, dat meneer De Beule nu wel
een flinke opruiming in de fabriek 2:OU ondernemen.
De mannen jouwden haar uit en joelden haar met opruierige geluiden en gebaren na.
Even vóór het sluitingsuur verscheen meneer Triphon. Ook hem
hadden 2:e van heel dien dag haast niet ge2:Ïen; en:z;ij merkten dat 2:ijn
roode kop bijzonder dik en opgezwollen was.
- Hij hè "gebloa2:en" fluisterden de mannen tot elkaar. En Ollewaert stelde aan Fikandoes voor:
- Willen w' hem veur de gelegenheid doen trekteeren?
- Joa w'! jubelde Fikandoes dadelijk. En, op den man af, tot meneer Triphon:
- Meneer Triphon, meugen we nou ne keer ne kilo hoalen?
Zij spraken nooit van een liter, altijd van een "kilo" jenever.
- Woarveuren dátte? vroeg meneer Triphon vagelijk wàntrouwig.
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Ha! ge weet wel: Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! gichelde
Feelken.
De mannen bulderden, in 't oorverdoovend beuken van de balken.
- G' hêt leute, geleuf ik! poogde meneer Triphon met zuur ge.zicht te glimlachen.
- W'hen van eigen leute! Hèt-e gij meschien geen leute g'had?
vroeg Free.
De mannen bulderden steeds harder en Le.'J loeide in het wild lawaai:
- Oajoáek!
Kaboel begon van opwinding te blaffen. In het dt:urgat, tusschen
de machinekamer en het "stampkot" verscheen het nijdig verspiedersgezicht van Bruun; en zijn zoon Miel, die alweer van de heele toedracht niet3 begreep, verliet zijn steenen en kwam dom-lachend bij de
"stampers" staan.
- Gij kalf euk! brulde Ollewaert hem in 't gezicht.
Eensklaps, doodsche stilte. Mussche kwam in 't ,,stamp kot" aangetippeld, onmiddellij k gevolgd door meneer De BeuIe, die er als een
verwoede dondergod uitzag.
- Wie moakt er hier al da laweid? "schoot" hij, met fonkelende
oogen.
Doodsche stilte. Alleen de balken beukten.
- Den iesten die 'k nog heure smijt ik verdome op stroate! bulderde meneer De Beu1e. En, zich plotseling keerend tot zijn zoon,
autoritair:
- Kom ne kier mee j 'k moe ou wa zeggen.
- Aan mij? vroeg meneer Triphon verwonderd.
- Joa, aan ou! snauwde meneer De Beule hem nijdig toe.
En weg was hij, dik en paarsrood, door meneer Triphon met opvallend en tegenzin gevolgd.
- Hij weet het! Hij weet het! fluisterden de mannen. En Feelken
met een gek grimas en te nauwernood hoorbaar:
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes!
Het belletje in de machinekamer klingelde en langzaam aan vielen
de mekanieken stil.
In klompengeklepper trok de fabriekskudde huiswaarts ....

VII.
Meneer De Beule wist het! Hij wist het van Zulma en Poetekenj en
hij wist het van zijn zoon en Siednie!
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Het waren ontzettende tafereelen geweest in huis.Met de "Witte"
en Poeteken had meneer De Beule korte metten gemaakt: ofwel trouwen, ofwel direkt uit de fabriek weggezonden! Meneer De Beule zou
het ook maar geen oogenblik dulden, dat z;ijn fabriek,zoowelopzedelijk <!ls commercieel gebied, een slechten naam kreeg. Sefietje werd
naar het "stampkot" gestuurd, met verzoek of Poeteken onmiddellijk in huis wilde komen; en daar stond hij, zooals hij van z;ijn werk
kwam, vet-glimmend in zijn vu;le kleeren, vóór madam De Beuie, die
hem met een bezorgd en verdrietig gezicht in het klein spreekkamertje ontving.
Het geval was reeds meer voorgekomen in de fabriek; en telkens
had madam De Beule van haar man de strenge opdracht gekregen, het
zaakje op te knappen. Niet dat hij zelf het niet aandurfde, maar hij
werd al dadelij k te driftig, beweerde hij en zou den delinquent bij 't
eerste woord dat hem niet beviel, op straat schoppen.
- Moar Poeteken, jongen, wa peist-e gij toch van zukken dijngen te
doen! verweet hem zacht de goedige madam De Beule.
- Ha joa, wa peist ne meinsch as 't zeuverre komt! antwoordde
Poeteken onnoozel.
- Ge wist gij toch wel dat da slecht moest eindigen, voer madam
De Beule voort.
Poeteken, niet rechtstreeks ondervraagd, gaf ook geen antwoord.
- Moar hoe es da toch gekomen, Poeteken? Woar es dat toch gebeurd? drong madam De Beule aan.
- Op de zolder as ze 't bedde veur de peirdeknechts ging opmoaken, bekende Poeteken.
Madam De Beule schudde 't hoofd en deed alsof zij diep geconsterneerd was.
- O! menier es toch zéu kwaod! .... zéu kwoad! herhaalde ûj met
een soort schrik.
Poeteken dacht, dat hij waarschijnlijk ook wel kwaad was over het
geval met meneer Triphon en Siednie, doch hield die opmerking voor
zich. Hij keek madam De Beule ondervragend aan, als om op haar gezicht te lezen wat zij verder van hem wilde.
Madam De Beule zei het hem: Met Zulma trouwen of beiden de
fabriek verlaten!
Poeteken kreeg tranen in zijn cogen.
- Ik wille wel, medàm, moar mijn moeder 'n wil niet. Ze zegt da
we van honger zoên creveeren, antwoordde hij gedrukt en onderdang.
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- Ou moeder moè willen! zei madam De Beule zeer beslist. Zeg gij
aan ou moeder, Poeteken, dat ik het gezeid hè; en kom mij morgen
heur antwoorde brijngen.
- 't Es het goed, medàm, antwoordde Poeteken; en bedremmeld
verliet hij het kamertje.
Hij liep op zijn sokken; hij vond zijn klompen op de mat bij de
glazen tuindeur en schoof die weer aan. Hij bekeek ûch even in de
ruit die spiegelde en zag zich daarin heelemaal vet-glimmend, alsof hij
zelf van glas of groene zeep was. Door den kalen wintertuin spoedde
hij zich naar de fabriek terug.

VIII.
Met meneer Triphon en Siednie had het andere proporties aangenomen.
Meneer De Beuie, aan het toppunt van woede, was begonnen met
zijn vrouw de scherpste en de heftigste verwijten naar het hoofd te
slingeren. Het was een der onlogische eigenaardigheden van meneer
De Beu1e, dat hij zijn vrouw verantwoordelijk stelde telkens als er met
meneer Triphon iets misliep.
- 't Is allemoal ou schuld! riep hij. Hoadt g'hem anders opgevoed
ge zoedt hem anders hên!
Madam De Beule brak in tranen uit.
- Hoe kan ik dat toch helpen! jammerde zij.
Ja, dat wist meneer De Beule ook niet. En omdat hij daar geen redelij k antwoord op kon vinden, ontvlamde hij in nog heftiger en scherper woede, en schreeuwde:
- Hij moe hier wig, die sloeber, die smeirlap, of 'k zal hem de kop
insloan! K'n kan hem in mijn eugen nie mier zien!
Madam De Beule slaakte een wanhoopskreet.
- Ol'n doet dat toch niet! Wa zoen de meinschen zeggen! smeekte
zij.
Deze woorden kalmeerden meneer De Beule dadelijk. Niets waar
hij angstiger voor was dan voor wat de menschen zouden zeggen. Om
opspraak te vermijden had hij onvoorwaardelijk geëischt dat Poeteken en Zulma, als ze op de fabriek wilden blijven, met elkaar moesten
trouwen; en insgelijks om opspraak van de wereld te voorkomen besloot hij nu, in kalmer overleg met zijn vrouw, niet dat meneer Triphon met Sidonie zou trouwen, maar dat Sidonie, zoo spoedig moge-
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lijk, met de stille trom, uit de fabriek moest verwijderd worden. Opnieuw werd Sefietje nu naar 't "vreiwevolkskot" gestuurd; en, toen
het avond geworden was, zoodat niemand haar kon zien komen,
werd Siednie door madam De Beule in .het spreekkamertje ontvangen.
Madam De Beule zag er zeer ernstig en zeer streng uit.
- Sidonie, begon ze koel, w'hen doar heel irge klachten over ou
vernomen.
Het mooie meisje, halfdood van schaamte, sloeg met blakende
wangen de oogen neer en wist niet wat te antwoorden.
- Ge vel'stoa wel, ne-woar, Sidonie, voer madam De Beule op
denzelf'den toon voort, da w'ou nou onmeugelij k langer op de fabrieke keunen houen.
Het meisje barstte in heete tranen uit. Haar schouders schokten op
en neer.
- Hoe es 't toch meugelij k, Sidonie, da ge zukken dijngen gedoan
hèt! Ge koest toch wel peizen dat er noeit 'n huwelijk 'n kon van
komen! Woarom 'n zij-je toch bij ou soorte nie gebleven?
Siednie snikte, snikte, zonder iets te kunnen antwoorden.
- Ge zil van morgen af moeten thuis blijven, Sidonie, besloot
madam De BeuIe. Moar we zillen toch veur ou zorgen. Zie, doar es al
iets om te beginnen.
En madam De Beule stopte Sidonie een bankbriefje van twintig
frank in de hand.
- Merci, medàm, snikte Sidonie dof en gelaten en keerde zich om
naar de deur.
- Sidonie .•.• fluisterde madam De Beule het meisje nog na, "ge 'n
zil menier Triphon toch nie lastig vallen, e-woar? Hem nie aanspreken
op stroate as g'hem tegen komt •.•. of iets van dien oard?
Zwijgend schudde Siednie het bedroefde hoofd.
- Kijk, ge'n moet al de fabrieke nie rond; ge keunt langs hier wiggoan, zei madam De BeuIe, en bracht het meisje naar de voordeur.
- Goen oavend, medàm, zei Siednie stil.
- Goen oavend, Sidonie, antwoordde madam De BeuIe, nadat zij
angstig in de donkere straat gekeken had of niemand langs kwam.
In de duisternis galmden even haar lichte klompjes over de harde
keien. Meneer De Beule, die zich tijdens het gesprek in zijn kantoor
had opgehouden, kwam in de gang en vroeg angstig fluisterend aan
zijn vrouw hoe of het afgeloopen was.
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IX
't Werd stil in de fabriek gedurende ettelijke dagen ••••
Het gebeurde hing, als een on~chtbare, drukkende wolk, over
menschen cn dingen. De gezichten stonden stroef; er galmde geen
vroolijkheid meer op. Het leek wel of het werk alleen nu alles overheerschte, en de raderen zoemden, de steenen draaiden en de balken
beukten, dag in dag uit, van den ochtend tot den avond, zonder dat er
nog ooit eenige afwisseling in dat zwaar en eentonig bedrijf scheen
te zullen komen.
Ook in het "vreiwevolkskot" heerschte dezelfde, drukkende neerslachtigheid. Het scheen wel of daar iemand weggestorven was, die
alle fleur en leven met ~ch meegenomen had. De vrouwen zaten over
haar werk gebogen en zongen niet meer; en als ze nog wat praatten
dan was het met gedempte stemmen, alsof ze dingen vertelden die
maar liefst niet gehoord moesten worden. Zij spraken dan ook meestal over vage algemeenheden en eindigden met de opmerking, die op
alles en op niets kon doelen: dat het een rare boel was in de wereld!
Vooral het nieuw-aangekomen jong meisje, dat Siednie's plaats vervangen had, voelde zich daar vreemd onder den indruk. Het leek wel
of iets van de schuld harer voorgangster op haar was overgegaan. Zij
was een frisch jong kind met roze wangetjes en blonde haren, die zoo
uit de natuur kwam en nu in de sombere fabriek, gelijk een vogeltje
in een kooi gevangen zat. Zij heette Liezeken. Er was haar met de
grootste strengheid door madam De Beule op het hart gedrukt, dat ze
hoegenaamd, met welken man ook, geen gemeens mocht hebben, of
dat ze, op staanden voet, uit de fabriek zou weggezonden worden; en
die bedreiging maakte haar z66 bang en schuchter, dat ze zelfs geen
man dorst aan te kijken, vooral meneer Triphon niet, wiens geval
met de mooie Siednie zij maar al te goed kende, ofschoon madam De
Beule haar niets daarvan verteld had. Wat Zulma betrof, die was
weer opgelucht: Poeteken had dan toch eindelijk van zijn moeder de
toestemming verkregen om met haar te trouwen.

Maar ook meneer Triphon leek allerminst op zijn gemak.
Gedurende de eerste dagen had men hem te nauwernood in de
fabriek gezien. Hij liep veel rond den tuin, met Kaboel, dien hij
achter "apportjes" zond. Betrapte iemand hem op dat onschuldig
spelletje, dan hield hij er mee op en slenterde verder. Hij trachtte
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~ooveel mogelijk zijn vader te mijden; en feitelijk ~g hij hem alleen
maar aan de maaltijden, die luguber-stil en drukkend waren.
Meneer De Beule, het hart vol wrok, vermeed met ~ijn ~oon te
spreken. Wanneer hij hem beslist, met het oog op de ~ken, iets mededeelen moest, dan gebruikte hij daarvoor zijn vrouw, of ~e1fs Sefietje, als tusschenpersoon. En heel zijn conversatie, voor ~ooverre hij
die voerde, was vol bedekte toespelingen, die wel in het algemeen toepasselijk waren, maar feitelijk uitsluitend en alleen tegen zijn ~oon
bedoeld werden.
Het oogenblik van slapen-gaan vooral was aller-penibelst. Meneer
Triphon trachtte altijd ~oo te maneuvreeren, dat er een derde persoon: Sefietje of de tweede meid in de kamer aanwezig was op het
oogenblik dat hij "goe-nacht" wenschte. Stil stond hij dan op, ~ei
"sloapwel, pepà; sloapwel, memà" en ging meteen naar de deur.
De goedige madam De Beule antwoordde altijd vriendelijk, hoewel
gedrukt: "sloapwel, Triphon"; maar meneer De Beuie, ~onder uit
~ijn krant op te kijken, vergenoegde zich met een knorrig "hm" of
zelfs met niemendal, wanneer hij al te ~eer uit zijn humeur was. De
wrok bleef hangen, als een onverzoenlijke vijandschap en ~ware dreiging.
Zoo waren het wel eindeloo~e droeve dagen voor meneer Triphon,
dubbel droef en eindeloos met het gure jaargetijde en de vroeg invallende duisternis. Hij had het nooit bijzonder druk gehad in de fabriek,
maar nu, sinds zijn vader hem boudeerde en negeerde, vond hij ~oo
goed als niets meer uit te voeren. Hij voelde en wist, dat hij het klein
beetje prestige 't welk hij vroeger nog be~t, bij de arbeiders geheel
had ingeboet; hij kwam zoo weinig mogelijk meer in 't "stampkot/'
waar men hem spottend en minachtend aankeek; en in het "vreiwewevolkskot" verscheen hij in 't geheel niet meer: 't was of ~ijn leven
daar gevaar liep!
De eerste dagen na 't rampspoedig avontuur, was hij ook niet meer
om den hoek der straat gaan staan, op het uur dat de drie stijve juffers
Dufour daar voorbijgingen om ~ich ter ker ke te begeven. Hij durfde
niet; hij vreesde dat ~e reeds alles wisten en dat ~ijn wandaad als 't
ware op ~ijn aange~icht te le~en stond. Hij waagde zich eerst na meer
dan een week, in de vage hoop, dat ~e 't misschien nog niet wisten, of
er geen geloof aan zouden hechten, of het wellicht ook niet ~oo heel
bij~onder ernstig ~ouden opnemen.
Daar kwamen ~e alle drie langs de hui~en, stijf als harken! Meneer
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Triphon trok zich even achter den muur terug en kwam dan weer te
voorschijn, op het oogenblik dat hij haar schreden hoorde. Hij nam
zijn hoed af en groette.
Alle drie de stugge maagden kregen plotseling een kleur als vuur.
Juffer Pharaïlde en juffer Caroline richtten dadelijk haar oogen strak
ten gronde vóór zich uit en bogen heel eventjes het hoofd, alsof zij de
straatkeien groetten; maar juffer Josephine kneep preutsch haar
dunne lippen op elkaar en wendde zoo opvallend het hoofd naar
rechts om niet te moeten groeten, dat meneer Triphon er de koude
schrik op 't lijf van kreeg. Zij wisten dus, zij wisten alles; en zij verachtten hem om zijn liederlijk gedrag met al den grenzeloozell afkeer
welken onbesproken-zedelijke vrijsters voor zulke dingen voelen
moesten. Zijn enkel zicht was voortaan een beleediging voor haar
maagdel;j ke preutschheid.
In den "Appel," waar hij ook al, sinds de lamentabele gebeurtenis,
een tijdlang niet verscheen, was het onthaal wel anders, maar weinig
behagelijker. Het mooie Fietje stond alleen achter haar schenktafel,
toen hij er voor het eerst weer kwam; en ze deed dadelijk of ze de
dolste pret had, hem met ondeugend-flikkerende oogen vragend waar
hij toch al dien tijd gebleven was, en of hij soms was ziek geweest, of
op reis was geweest, en zoo meer: één aanhoudende, ondeugende plagerij, waarop hij 't eerste oogenblik, hee1emaal onthutst, absoluut
geen gepast of toepasselijk antwoord kon verzinnen. Hij was gewoon
overdonderd. Hij poogde te lachen, te schertsen, maar lachte en schertste heel dom; hij kwam eindelijk, achter de schenktafel om, naar
haar toe en trachtte haar te zoenen, zooals hij vroeger ook wel deed,
als daar gelegenheid voor was. Maar dat viel tegen! Fietje zette plotseling een overdreven-ernstig gezicht, wees hem koel, doch allervastberadendst van zich af, en zei, met ijgkoude stem:
- O! ge zij mis, menier Triphon; ge zij mis; 't 'n es bij mij niet,'t
es bij Siednie da ge doal'veuren moet zijn!
Zijn gewone herbergvrienden en stamgasten: de jonge notaris, de
jonge dokter, nog anderen kwamen binnen; en allen bejegenden hem
met een eigenaardig en geijkt spotlachje en maakten ondeugende zinspelingen, die hen tot de dolste pret vervoerden, terwijl ook Fietje,
achter haar schenktafel, weer aan het lachen ging. Meneer Triphon
had ze allen tegen zich; zijn dik gezicht glom van de inspanning om al
die plagerijen eenigszins behoorlijk te beantwoorden, maar het ging
niet, hij werd letterlijk overstelpt en overweldigd; en het liep dan ook
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uit op een smadelijke terugtocht, in het machteloos besef dat hij hun
toch niet het hoofd kon bieden. Hij eindigde met er niet meer te
komen; en toen had hij ook niets meer in ~ijn leven dan de saaie en
doodende eentonigheid van een dierenbestaan of van een gewas in
winterslaap en eenzaamheid.

x.
De oude klok in de onge~ellige huiskamer tikte traag al de lange
uren van dat kleurloos leven. 't Werd reeds om vier uur donker; zijn
moeder zat met eenig naai-of-borduurwerk onder de lamp; zijn vader
wer kte norsch op het bureau aan de overûjde van den gang, en
meneer Triphon zat lusteloos bij de tafel, met een courant of boek,
waarin hij slechts met weerûn of verstrooidheid las. Het heele huis
was verder stil. Sefietje en de tweede meid hielden zich geluidloos
bezig in de keuken en daarbuiten was ook niets anders hoorbaar dan
het eentonig en gelijkmatig op en neerbonzen der heibalken in de
fabriek.
Een diep gevoel van eenzaamheid en weemoed besloop weldra
meneer Triphon. Hij voelde zich daar als de zondaar, die door iedereen verstooten en verlaten wordt. Was het maar zomer geweest, dan
zou hij met Kaboel in den tuin of in het veld gaan wandelen; maar
wat gedaan in die eindelooze, doodsche, vroege-winteravond uren, in
die grijze, kille mistlucht, over die natte en beslijkte wegen, waar de
kale boomkruinen als 't ware tranen van droefheid over de dorre
bladen rond hun sijpelende stammen lieten weenen?
Toen dacht hij weer aan 't mooie meisje en aan alles wat tusschen
hen voorgevallen was. Die heerlijke dagen van vroeger, die wilde
hartstochturen, welke hun ongeluk hadden te weeg gebracht, waar was
dat alles heen? Het beklemde zijn hart en tranen kwamen in zijn
oogen.
Waar zou ze nu zijn? Wat zou ze nu doen? Sinds zij smadelijk uit
de fabriek werd weggestuurd, had hij haar niet teruggezien, noch iets
van haar gehoord. Hij had aan zijn ouders beloofd, dat hij haar niet
terug zou zien. Maar hij kon het niet helpen, dat hij nog steeds aan
haar dacht. Vroeger dacht hij niet aan haar; hij hoefde niet aan haar te
denken; hij kon haar zien, elk oogenblik van den dag. Maar nu kwam
er van lieverlede een kwellend medelijden en een groot verlangen in
hem op. Zijn zinnelijke hartstocht van vroeger louterde zich stilaan
tot ware, innige liefde.
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Waar was ze? Wat deed ze? .... Naarmate de doodsche, troostelooze
dagen zich verder door den droeven winter heensleepten, werd die gedachte langzamerhand een pijnlijke obsessie. Hij wist wel waar ze
woonde, ginds bij den landweg even buiten de dorpskom, niet verre
van den houten molen, het laatste huisje in een rij van drie! 's Zomers
bloeiden er altijd zulke aardige, ouderwetsche bloemen langs het
witte geveltje: heerlijk-geurende mosrozen, witte lelies, blauwe riddersporen. Nu was dat alles dood, zooals zijn vreugde met haar weggaan dood was. Nu zat ze daar wellicht bij een klein lampje, triestig
over haar kantwerkkussen gebogen, de zondares in haar huis, zooals
hij de zondaar was in 't zijne.
Hij dacht daarover na en zat te droomen .... En zijn gedachten
sleepten hem mee en in verbeelding stond hij op en ging naar 't
huisje toe. Waarom ook niet? Kon hij niet eens dien kant uit gaan
wandelen, even van verre naar het huisje kijken....?
Waarom niet ....? 0, de verzoeking werd soms zoo kwellend sterk!
Er was iets in hem dat dringend trok en stuwde; iets waaronder hij
folterend leed en waartegen hij niet langer weerstand bieden kon. En
eindelijk, op een avond van niet meer te dulden smart en heimwee,
liep hij er heen .... !
Het was een stille, kil-mistige November-avond. De straat was
leeg, de schaarsche lantarens brandden in den nevel, met een melkachtigen lichtkrans om hun pitten. Hij hoorde slechts in de verte,
tusschen de donkere huizen, den hollen, tragen klompstap van een
eenzamen voorbijganger; hij zag slechts een vrouw, als een donkere
schim in haar dichtgetrokken, zwarten kapmantel gehuld, die zich
huiverend huiswaarts spoedde. De heibalken beukten in gelijkmatige
kadans in de fabriek; 't sloeg z;es uur op den kerktoren.
Hij liep eventj!!,; tot onder de wagen poort en wachtte tot Sefietje
daar langs kwam met den avondborrel. Als er soms straks in huis gevraagd werd waar hij was, dan kon Sefietje zeggen dat zij hem in de
fabriek gezien had. Kaboel was bij hem, zooals altijd. Maar die wenschte
hij liever niet met zich mee te nemen. Toen hij Sefietje in 't dreunende "stampkot" had zien verdwijnen, keerde hij zich, bij 't vage
schijnsel der .amp, die aan een balk in de wagenpoort hing, tot het
klein zwart hondje om en z;eide, met gedempte stem:
- Niet .... meegoan!
Kaboel, die reeds te wachten stond om wèl mee te gaan, keek zijn
meester roerloos, met zijn strakke, bruine, klare, intelligente oogjes aan.
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- Niet .••• meegaan! herhaalde stil meneer Triphon; en zelf trok hij,
achterwaarts schrijdend, langzaam aan weg.
Kaboel bleef onbewegelijk met gespitste oortjes staan, alsof hij een
hondje van steen was. Meneer Triphon ging verder, steeds achteruit
schrijdend, tot hij, in de duisternis, buiten de wagen poort kwam.
Maar toen bemerkte hij dat het hondje daar zoo opvallend midden op
leege binnenplaats, in 't schijnsel der lantaren stond, dat hij hem met
een kort en fijn gefluit weer tot zich riep.
Gehaast, in uitbundige blijheid, kwam Kaboel dadelijk, met gestreken oortjes kwispelstaartend aangetippeld.
- Niet ..•• meegoan! herhaalde meneer Triphon buiten de poort.
Kaboel verstijfde, als van steen.
- Niet meegoan, zulle! zei meneer Triphon nog eens, met dreigend opgeheven wijsvinger. En toen haastte hij zich weg.
Vlak tegenover de oprijlaan van de fabriek was een smal en donker
~ijstraatje van slechts enkele, kleine werkmanshuisjes, dat dadelijk op
de velden uitliep. Meneer Triphon stak vlug dwars over de groote
dorpstraat en trok het steegje in. Het oogenblik daarna was hij in 't
epen veld.
Hij stapte met gestrekten pas. 't Was of hij eensklaps vleugelen had.
De scherpe avondlucht drong in zijn longen en vulde ze met verkwikkende frischheid. Hij voelde zich krachtig, moedig; hij kende geen
weifeling meer. Hij begreep niet waarom hij %00 lang gewacht had
van te doen wat hij thans deed. De weg, die modderig lag, steeg in
xachte glooüng naar de velden op; hij moest de vele modderplassen
mijden en vertraagde wat zijn gang.
Eensklaps schrikte hij hevig en bleef met een bonzend hart stilstaan. Iets had achter hem geritseld, alsof hij gevolgd werd. Meneer
Triphon was jong en sterk, maar geenszins overmoedig, vooral met
's avonds, in ee~amhejd en duisternis. De wildste hersenschimmen
spookten even door zijn brein; zijn beenen werden flauw en knikten;
hij stond klaar om op de vlucht te slaan.
Toen zag hij plotseling wat het was. Kaboel, die hem, ondanks het
streng verbod, uit trouwe gewoonte toch gevolgd had! Hij stond daar,
klein en zwart, vaag zichtbaar in de duisternis, als een klein, zwart
duiveltje, met strak-gespitste oortjes, die gretig schenen te vragen of
hij toch maar verder mee mocht gaan.
- Ala, leulijkoard! bromde meneer Triphon, woedend dat hij van
~ iets geschrokken was. Hij bukte zich, nam een aardkluit en
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gooide die met een vloek naar 't hondje. Kaboel streek zijn oortjes in
den nek en werd door de duisternis weer opgeslorpt.
Meneer Triphon schreed verder door. Zijn oogen wenden i~twat
aan het donker en door den grijzen mist heen zag hij rechts van den
landweg, op korten afstand, enkele zwakke lichtjes pinkelen. Dààr
was het, in een van die huisjes! Van de plaats waar hij liep kon hij niet
duidelijk onderscheiden welk huisje 't hare was, maar als hij dwars
over den akker heen was gestapt, dan zou hij er wellicht recht in geloopen zijn. De verzoeking was sterk, maar hij deed het toch niet. Hij
stapte door tot aan den ouden, houten molen, waar de weg zich met
een spitsen hoek in tweeën splitste en langs de huisjes heen naar 't
dorp terugliep.
Een zenuwachtige gejaagdheid deed zijn hart popelen. Zou hij wel
durven, vlak langs de huisjes heen! En wat zou hij dan doen als
iemand hem daar zag, als bij toeval iemand buiten kwam, juist op het
oogenblik dat hij er langs ging? Hij aarzelde. Machinaal"klom hij den
molen berg op en stond daar even, roerloos onder het log gevaarte met
de dwars-gekruiste, naakte wieken, waarvan de uiteinden zich in het
mistig-duistere van den nacht verloren.
Hij keek en luisterde, besluiteloos en gejaagd. 't Gezicht naar 't
dorp gekeerd, zag hij vaag enkele lichtjes tintelen. Hij hoorde even 't
gehos van een kar door de straat en het verwijderd gedreun van de
heien; en, dichter bij, in de buurt van een der kleine huisjes, het eentonig zoemen van een zwingelrad. Was het haar vader, die daar nog
in 't avonduur zijn vlas afzwingelde, om zijn talrijk gezin, dat nu
Sicdnie's loon in de fabriek moest derven, van het noodige te voorzien? Een diep gevoel van onrecht en van wroeging drong even scherp
in hem, dààr, in de groote, weemoedige stilte, op den kil-mistigen
molenberm. Hij voelde iets van 't harde lot der clrme menschen en
was zich van zijn eigen medeplichtigheid bewust. Hij stond daar over
na te denken en nogmaals kwam een machtig-groot verlangen tot
haar in hem op. Ja, hij zou gaan; hij wilde weten! En met vastberaden
schreden daalde hij van den molen berg naar den landweg toe, toen hij
voor de tweede maal door het geluid vaneen mysterieus geritsel hevig
schrikte.
- Nondedzju! riep hij dof.
Het was alweer Kaboel; hij stond daar, nauwelijks zichtbaar in den
grijzen mist, strak-roerloos met gespitste oortjes, op de helling van
den molenberm. Meneer Triphon was boos en voelde zich meteen
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verteederd. Hij begreep dat het nu niets meer baten zou hem nog
verder weg te zenden en hij riep hem maar bij zich, waarop de kleine
hond dadelijk toehuppelde en, met kronkelsprongen van blijdschap,
vóór zijn meester uit, den landweg inliep. Het moest zeker zoo zijn:
Kaboel koos het pad naar de huisjes, alsof hij voelde waar zijn meester
heen wou; en meneer Triphon volgde hem werktuigelijk, zonder
verder nog te aarzelen of te strijden.
Hij was al spoedig bij de huisjes. Het zwingelrad dat hij van op den
molenberm als een groote hommel hoorde gonzen, klonk nu duidelijker, met snorrend geweld; en meneer Triphon constateerde dat hij
niet op Siednie's erfje, maar bij het huisje daarnaast in werking was.
Dit troostte hem als 't ware een weinig en minder vlijmend voelde hij
zijn schuld. 't Was hem te moede of zij toch niet zoo arm en ongelukkig was, als hij zich wel had voorgesteld.
Hijgend van emotie was hij in den donkeren landweg vóór het
kleine, open hekje blijven staan. Hij stond en staarde, onbewegelijk.
In vage omtrekken zag hij het huisje, met zijn spitsen, witten zijgevel naar den straatkant. Er was een klein boomgaardje en tuintje
langs den zijkant en daar was ook de ingang van het huisje: een
donker, gewelfd deurtje, tusschen twee kleine raampjes met gesloten
luiken.
Hij 5tond en keek enluisterde. Kaboel bleef naast hem staan, rustig en
tevreden nu hij met zijn meester was. - Wat zou hij doen ..•.? Hij
voelde zulk een vlijmend-scherp verlangen! Het trok hem zoo geweldig, met zulk een onweerstaanbare kracht! Fijne lichtstreepjes
barstten als gouden pijltjes door de niet dicht-sluitende luiken en
daarbinnen hoorde hij een vaag en vreedzaam gestommel van nijvere,
huishoudelij ke bezigheid.
Hij luisterde, met ingespannen aandacht, in het intermittent gesnor
van 't zwingelrad op het hofje daarnaast. Het kwam hem voor of hij af
e:1 toe het rustig getrommel hoorde van de neervallende, houten
klosjes op een kantwerkkussen. Ja, hij hoorde het! Het viel als druppelende regen op een zinken dak, met gelijkmatige tusschenpoozen.
Soms heel veel regen, als een plotse stortbui; en dan weer druppeltje na druppeltje, als een goot die lekt. Hij begreep dat zij en haar
zusters nog in het avonduur zaten te speldewerken. Zij werkten
zonder tijdverlies, zoo als de buurman van daarnaast zonder tijdverlies bleef zwingelen; en die gansche noeste arbeid, zoo in het stille van
den winteravond, die eerder tot rustige mijmering scheen te nooden,
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vervulde hem met een soort eerbied en ontzag voor het eerIij k en
plichtmatig leven van die nederige menschen.
Hij aarzelde; hij durfde niet verder. In hem drong een obscuur
besef, dat hij het recht niet had door zijn ontijdig en nutteloos optreden hun ernstige en degelijke levenstaak te storen. Weer voelde hij
zich de schuldige, de misdadiger. Hij week terug, in 't mistig-griite
van den nacht. Het prangde hem aan 't hart, maar hij begreep, elementair en instinctmatig, dat hij wijken moest. Op zijn teenen liep hij
verder langs den modderweg, door Kaboel voorafgegaan. Zijn hart
stilde. In 't zwingelhokje van den buurman, waarvan het deurtje
open stond, en dat schemerig door een smeulend oliepitje was verlicht, zag hij even den zwingelaar, die met den rug naar hem toe, vlijtig op de treeplank stond te wippen. De man was heelemaal grijs bestoven, blond als een kever, maar hij wipte er lustig op los en in het
snorren van zijn rad neuriede hij een deuntje, van loutere tevredenheid.
Met versnelden pas stapte meneer Triphon huiswaarts. Hij voelde
zich moe, als na een overzware inspanning. Hij kwam langs achter
weer in de fabriek, waar nog steeds de heibalken bonsden, en door
den tuin in huis, waar het tweede meisje de tafel dekte voor het
avondmaal.
Zijn moeder was haar boeltje aan het opruimen en zei enkele banale woorden. Meneer De Beule kwam binnen. Hij zag er niet pleizierig uit, rood in 't gezicht en opgezwollen. Hij had het even over
zaken, op een bezorgden, chagrijnigen toon. Madam De Beule
meende dat het wel los zou loopen, maar dat optimisme van zijn
vrouw ontstemde hem zeer en hij betoogde tobberig dat het mooi
praten was, wanneer men geen verantwoordelijkheid had te dragen.
Madam De Beule zweeg. Van zijn zoon nam hij in 't geh "el geen notitie.
Het tweede meisje kwam weer binnen en diende op. In stilte gebruikten zij hun avondmaal. Ginds verre, in de fabriek, hoorde men
nog even de heibalken dreunen en dan viel de machine langzaam stil,
als iets dat uitsterft.
Toen hij klaar was reikte meneer De Beu1e naar zijn courant en
ging er achterover mee naast 't vuur in een fauteuil zitten. Mussche
lag vóór zijn voeten in een kringetje gerold en sliep. Madam De
Beule nam weer haar handwerk op. Meneer Triphon had niets meer
uit te voeren ....
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XI.
Zijn avondlijke tocht had hem toch een soort weldadige bevrediging gegeven. Hij kreeg bijna 't gevoel of hij een goede daad volbracht
had. En dat troostend en sterkend gevoel bleef hem bij, enkele dagen.
Hij teerde daarop, als op iets eerlijks, iets dat goed was, na 't vele
kwaad en onrecht, dat hij had bedreven. Het werkte zelfverzoenend
in zijn innig wezen na; en hij dacht eraan, en hij droomde ervan,
steunend op wat hij gedaan had~ terwijl in hem een soort van angst
sloop om het nu nog verder door te drijven.
Zoo leefde hij een volle week. Toen kwam opnieuw de drang, de
ontevredenheid, de onrust. Zijn leven was zoo hopeloos leeg en saai
geworden; zijn werk in de fabriek en op 't kantoor, voor zooverre hij,
stelselmatig gedwarsboomd door den wrokkigen onwil van zijn vader,
nog iets uit te voeren had, zoo absoluut on-interessant en de lange
winteravonden zoo somber doodend van ongezellige eenzaamheid en
verveling, dat hij om het even wat gedaan zou hebben om er aan te
ontsnappen. Hij streed nog tot het uite:ste; hij bracht dagen en avonden door, waarin hij zich als in een zwarten kuil levend begraven
voelde; maar eensklaps werd het hem te machtig; hij kón niet meer;
en op een avond eindelijk toog hij er weder heen, niet langer aarzelend, met hamerend hart en snellen, wilden pas, recht en onweerstaanbaar op zijn doel af. Kaboel liep met hem mee en hij poogde niet eens
den kleinen, trouwen hond terug te jagen; hij ging maar, hij liep maar,
onverschillig wie hem ook mocht zien of tegenkomen: hij kende slechts
één vurig-groot verlangen meer: haar terug te zien, bij haar te zijn,
met haar te spreken en haar te omhelzen, wat er ook gebeuren mocht!
Hij waadde in de duisternis door modderplassen, die om hem
openspatten, als iets dat barst. Zijn voeten werden nat, een ijzige
westenwind blies hem het water in de oogen en deed hem klappertanden, maar hij voelde 't niet, hij was blij dat 't zulk een hondsche
weer was, daar hij er nu wel met zekerheid op rekenen kon haar thuis
te zullen vinden.
Hij zag van verre de lichtjes flikkeren in het n;tje kleine huisjes en
hij hoorde 't snorren van den zwingelmolen in het leemen stalletje van
den zwingelaar. Hij zag hem als een grijze schim, in een stofwolk heen
en weer wippen op de treeplank en hij hoorde hem vergenoegd een
deuntje neuriën, net als den eersten avond toen hij daar langs gekomen was.

408

ZOOALS HET WAS ....

Meneer Triphon bleef even staan en met hem stond ook Kaboel,
strak zwart en roerloos, met gespitste oortjes in het vage schijnsel van
het stal-lantarentje, als een hondje uit een kinder-speeldoos. En weer,
evenals de eetste maal, kwam in meneer Triphon een soort van aarzeling om nu nog verder door te dringen. Het leek daar alles zoo goed,
zoo vreedzaam, zoo eerlij k; geen mensch scheen er aan iets kwaads of
slechts te denken; alles sprak er van noeste vlijt en plicht, en hij
alleen liep er rond als een sluiper met boo~e plannen. Het beet hem
met een wrange jaloezie in 't hart; hij benijdde die armoede, dat nederig geluk in trouw-volbrachten plicht, dat zware zwoegen van het
arme zwingelaartje, dat nog lust genoeg in zich voelde om een deuntje
te neuriën. W J.t moest een mensch meer hebben op de wereld dan tevredenheid? Was dat stille zwoegertje niet duizendmaal gelukkiger
dan hij die het materi.::elzoogoedhadenslechtswerkenmoestwanneer
het hem wel beliefde? En zou het hemzelf geen vrede en geluk aanbrengen als hij 't kwaad, dat hij het arme, mooie meisje had aangedaan, herstelde door met haar te trouwen en in nederige vreugd
verder met haar te leven? Meneer Triphon was sentimenteel-gestemd al die dagen; de wroeging golfde soms als een storm inhemop.
En hij kreeg tranen van zelfverteedering in zijn oogen. Hij aarzelde
niet langer; hij schreed langs het stalletje van den zwingelaar heen,
kwam aan het huisje van Sidonie's ouders, waarvan het tuinhek
open stond, stapte vastb..:raden het mulle wegeltje op, kwam aan de
voordeur en tastte cr in de duisternis naar de kruk.
Hij kon die maar niet zoo dadelijk vinden. Zijn zoekende vingers
schoven over het ruige hout heen en weer; en hij voelde zich daar
even sta aa als een dief, die zoekt om in te breken. Daarbinnen, achter
de dichte de~tr, hoorde hij vaag het monotoon gerammel der neervallende klosj.::s op de kantwer kkussens. Hij hoorde ook een trage klompstap die over de tegels schoof, en het geluid van een vuur, dat even
werd opgepookt. Zou hij dan nooit die ellendige kruk in de duisternis
vinden? Eensklaps schrikte hij hevig van een woest geblaas vlak
langs zijn beenen heen; en meteen zag hij vagelijk iets wits een boomstam op-springen, door een razend-vlugge, donkere schaduw, die
blafte en snauwde, achtervolgd.
- Kaboel! riep hij instinctmatig, op een dreigtoon; en schrikte
meteen van 't geluid zijner stem.
Daarbinnen in het huisje was het plotseling doodstil geworden. De
pook pookte niet meer, de klosje;:; hielden op met rammelen over 't
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glad papier, de trage klompstap verstomde. Toen ging eensklaps een
stem op, een vrouwestem, die ietwat angstig vroeg:
- Wie es er doare?
- Ik, bezinne; goe volk; doe moar open, antwoordde hij machinaal, terwijl iets propte van ontroering in 7;ijn keel.
- Joa moar, wie ès 't? herhaalde de stem dringender.
- Ik, bezinne, me nier Triphon, herhaalde hij schor-fluisterend,
zijn mond tegen de dichte deur.
Er klonk een vaag rumoer daarbinnen. Het kwam hem voor alsof
hij doffe kreten van ontzetting hoolde; en dan weer was er een moment volkomen, doodsche stilte. Achter hem, in de duisternis, zat d~
op den boom gevluchte poes diep te brommen, terwijl Kaboel, met
de voorpooten tegen den stam, hartstochtelij kneuspiepte. De klompen kwamen langzaam in het gangetje en de deur werd omzichtig geopend.
- Mag 'k binnenkomen? vroeg hij, bijna als een smeekbede.
Hij stond vóór Siednie's moeder. Het was een vrouw van een vijftigtal jaren, mager, met heldere, sterk-sprekende oogen. Men kon
mer ken dat zij in haar jeugd was mooi geweest, evenals haar dochter.
Zij antwoordde niets anders dan een "Haha, ge 7;ij 't gij, menier Triphon!" en liet hem binnen. Kaboel kwam dadelijk mee gewipt en de
vrouw sloot zacht de deur.
- Goa binnen, zei ze, zonder verdere plichtplegingen.
Het smalle gangetje was door een kort, houten beschot van de
keuken-en-woonkamer afgezonderd. Meneer Triphon zei de geijkte
woorden: "Es er gien beled" zooals hij in iedere woning zou gedaan
hebben en meteen stapte hij 't vertrekje binnen.
Drie jonge mei!:.jes zaten er rond een laag, vierkant tafeltje bij 't
dichte venster, met haar kantwerk kussen op de knieën. Een heldere
lamp brandde in 't midden en drie glazen bokalen vol water vingen er
}Iet licht van op en weerkaatsten dit vergroot en zacht over· de drie
fijne kantenweefsels.
- Elk ne goên oavend, zei op gedempten toon meneer Triphon
met een stem die beefde.
Zes mooie oogen hadden starend opgekeken, vier bléven starend
kijken, twee vestigden zich terstond weer, met een plotseling vochtigen glans, op 't kantwerkkussen. En twee stemmen antwoordden
schuchter en in ondertoon "goen oavend, menier Triphon," terwijl
de derde stug bleef zwijgen.
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Het waren Sidonie en haar twee jongere zusters. Een hevige kleur
kwam over Sidonie's gezicht en bleekte langzaam weer weg. Met
haar bevende vingers beroerde zij even de klosjes van haar kantwerkkussen en begon machinaal weer te werken. De beide zusjes bleven
onbewegelijk, pal van angstige emotie en nieuwsgierigheid. De
moeder strooide wat hout op het haardvuur dat krakend opflakkerde
en uitte haar verbazing in een korte alleenspraak:
- Wel jongens da zijn dijngen!
-'K ben gekomen .•.• begon meneer Triphon; maar dadelijk stokte hij, in benauwing hijgend naar zijn adem. Hij was diep ontroerd.
Hij stond daar nu en wist eensklaps niet meer wat te doen of te
zeggen. Hij was gekomen om haar weer te zien, in een aandrang van
onweerstaanbare liefde en wroeging en hij vond de woorden niet om
die gevoelens uit te drukken Hij keek naar Sidonie, die nog maar
steeds halsstarrig, in roerloos zwijgen, den vochtigen blik op haar
kantwerk kussen hield gevestigd; en zijn lippen beefden, vol als 't
ware van de onstuimigheid zijns gemoeds, zonder dat het hem gelukte
nog een klank te uiten. Eindelijk vroeg hij, stotterend, met overweldigende inspanning:
- Siednie .••• mag ik hier nog komen?
Zij zei niets, trommelde even met haar klosjes, knikte. De moeder
stond als verstard bij het vuur; de beide jongere zusjes bleven stom
en roerloos, haar heldere oogen strak op hem gevestigd.
- Siednie •..• voer hij met moeite voort;'k 'n wil azeu rue blijve
leven. 'K moe ou weere zien!
Weer knikte zij, sprakeloos. Zij scheen hem zwijgend te willen antwoorden dat zij het goed vond, dat zij er in toestemde hem weer te
zien. Zij richtte even het hoofd op en keek hem aan. Hij vloog naar
haar toe, onweerstaanbaar aangetrokken, en drukte haar lang en
vurig de hand. Er kwamen tranen in zijn oogen en hij snikte. De
moeder ging naar hem toe, bood hem een stoel aan en zei:
- Zet ou, menier Triphon, zet ou.
Hij ging zitten. Zijn adem hijgde, alsof hij gezwoegd of hard geloopen had. Het angstzweet brak op zijn voorhoofd uit.
De tegenwoordigheid der twee jongere, nieuwsgierige zusjes hinderde hem. Hij keek geprikkeld naar haar op, als om ze'weg te kijken.
Bedeesd bogen zij zich machinaal over haar kantwer kkussen neer en
slingerden even de klosjes door elkaar. Misschien, als zij daar niet gezeten hadden, zou hij wel geweten hebben wat hij zeggen moest. Nu
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vond hij slechts deze banale woorden, die in zijn eigen ooren schrilwanklonken:
- Hoe goat 't nog mee ou, Siednie?
Zij smolt in stille tranen weg. Dommer, onbehendiger en ongepaster vraag had hij wel niet kunnen stellen, dat voelde hij.
- Ha joa .••• hoe zoe tt mee mij goan? antwoordde ûj na een poos,
diep gedrukt.
Hij keek haar van terzijde aan. Haar zachte wang had nog iets van den
frisschen blos van vroeger, en haar profiel was heel fijn en zuiver, een
weinig scherp geworden onder de zacht-golvende, mooi-bruine haren.
Hij keek naar haar figuur onder den rand van tt tafeltje. Hij merkte tt
verschil: zij begon iets breed en zwaar te worden.
Het ruischte en zoemde in zijn ooren, alsof het in hem duizelde. Hij
trachtte de volle portee van zijn daad te beseffen en kon er niet in
slagen. Zijn geest bleef troebel en geschokt. Er waren leemten in zijn
denkvermogen. Wat was zijn doel? Wat kwam hij doen? Wat wou hij
zeggen? ••. Hij wist het zelf niet. Kwam hij haar troosten met de belofte, dat hij het kwaad herstellen en haar huwen zou? Hij schrikte
vreeselijk bij die gedachte en tt werd ijskil in hem! Maar wat dan wèl?
Waarom bleef hij daar zitten? Wat moesten zij van hem wel denken?
Van hem verwachten? Hij moest toch iets doen; toch iets zeggen!
In zijn radeloosheid tastte hij in zijn binnenzak en opende ûjn portefeuille. Hij had tamelijk veel geld bij zich en hij haalde met bevende
vingers een drietal bankbriefjes te voorschijn. Hij wenkte stil de
moeder bij zich en stopte het haar in de hand. Hij beefde. Hij twijfelde niet of hij zou bittere klachten en verwijten moeten hooren en
voelde instinctmatig, dat het oogenblik daarvoor nu gekomen was.
De moeder schrikte hevig van het groot bedrag en keek hem star.
met open mond en wijde oogen aan. De jongere zusjes kregen een
vuur kleur en Sidoniets gezicht vertrok tot smartelijke bitterheid
terwijl de tranen weer overvloedig over haar wangen rolden.
Haar droefheid werkte aanstekelijk. Ook de moeder barstte plotseling in tranen uit, evenals de zusjes, die van haar plaats opstonden en
even de woonkamer verlieten. Meneer Triphon zelf was zoo diep aangedaan, dat hij met zuchten en snikken zijn beide armen om Sidonie's
hals sloeg en haar lang en vurig omhelsde. Kaboel, door al die ongewone drukte aangestoken, begon hard te blaffen
Dit bracht hen tot het besef der werkelijkheid terug. Meneer Triphon gaf Kaboel een tik en Sidonie, haar ontroering beheerschend, riep
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even den kleinen hond bij zich en streelde hem. Hij her kende haar heel
goed zoodra hij haar stem hoorde, en likte hare hand en kwispelstaartte.
- 't Es 'n getreiwe bietsjen, menier Triphon, zei de moeder, haar
tranen afdrogend.
- Hij moakt wa veellaweid, meende meneer Triphon. En die banale woordenwisseling scheen voldoende om de atmosfeer te zuiveren,
de tragische stemming op den achtergrond te schuiven en weer normale verhoudingen tusschen hen te scheppen. Als door een stil, wederzijdsch accoord zwegen zij over de gevoelens en gedachten waar
zij vol van waren. De moeder liet geen verwijten hooren en de opwellende wroegings-woorden golfden naar de diepten van meneer Triphon's gemoed terug. Het was alsof zij allen het eensklaps niet meer
noodig noch gewenscht achtten zich over het verleden uit te laten; en
even zat hij daar bijna als een gewone gast, die een gewoon bezoek aflegt. De zusjes kwamen binnen en gingen weer vóór haar kantwerkkussen zitten en een poosje werkten zij alle drie vlijtig door, alsof er
niets bijzonders was gebeurd. De klosjes fladderden rammelend als
vlijtige bijtjes over de blauwe kussens.
- Hoe es 't in de fabrieke? vroeg Sidonie na enkele oogenblikken,
met een matte stem.
- 0, stillekes, antwoordde hij op denzelfden, trooste1oozen toon.
En in zijn gedrukte houding scheen hij te willen beduiden, dat het
daar nu voor hem ook geen de minste fleur meer had, sinds zij er niet
meer was.
Weer bleven zij een poos stilzwijgend. De klosjes trommelden; de
moeder maakte bij het vuur het avondeten klaar.
- Es 't woar da ge mee iefer Dufour goat treiwen? vroeg Siednie
plotseling en onvoorbereid.
Hij schrikte heftig op en een vuur kleur overgolfde zijn gezicht.
- Leugensl LeugensI Leugens! kreet hij opgewonden. Wie het er
ou da gezeid?
Zij glimlachte, verwonderd en tevreden. Haar mooie oogen schenen hem te danken voor zijn onstuimige uitbarsting van openhartigheid. Maar hij was boos en vernederd; de bruuske en onverwachte
heropwekking van den geleden ~maad beet hem wrang in het hart en
even voelde hij scherpe spijt dat hij bij Sidonie gekomt"n was. Hij
beS'efte den maatschappelijken afstand, de moreele inzinking, de onmogelijkheid om er nu weder boven op te komen. Hij had zijn lot bezegeld; hij kon niet meer terug.
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De beide zusjes, die even van ontzetting en schrik haar klosjes
hadden laten vallen, begonnen ze zacht weer te berammelen en de
moeder, die zijn antwoord met de diepste spanning opgevangen had,
ging voort met een grooten houten lepel in den pap ketel, die over het
vuur hing, te ror.ren. En hij overwon zijn vluchtige en bittere ontstemming; het was nu eenmaal zoo en hij had den knoop doorgehakt;
hij trok zijn schouders op als om iets van zich af te werpen, haalde
zijn pijp te voorschijn en stopte die.
- Toe, Mrie, 'n steksken! riep moeder zijn beweging gadeslaande.
Het oudste der zusjes vloog op, liep naar den schoorsteenmantel,
nam er het doosje en bood meneer Triphon een brandend lucifertje
aan.
- Os 't ou b'lieft, menier Triphon, zei ze zacht en onderdanig, met
een lieven glimlach.
Meneer Triphon nam 't lucifertje tusschell zijn vingers, dankte,
keek haar even vriendelijk aan. Marie was een mOOl kind van zeventien jaar, een jong meisje in wording, met frisch gelaat, sprekende
oogen en roode lippen, die zoet glimlachten. Meneer Triphon dacht
even dat ze zeker wel zoo mooi zou worden als haar oudere zuster en
hij kreeg den indruk van een malsche bloem die aan 't ontluiken was.
Iets van een genoeglijk-streelende gewaarwording kwam over hem;
hij stak zijn pijp aan en ~makte wellustig, als van een pacha in zijn
harem.
Buiten, over het plankier, lieten zich eensklaps trage klompstappen
hooren. Meneer Triphon, in zijn gezellige zelfbedwelming gestoord,
keek schichtig op.
- 0, 't 'n es niet5, zei de moeder geruststellend: 't zi1len voader en
Meries zijn.
Meneer Triphon werd bleek. De vader en de zoon! Hè, daar had hij
heelemaal niet meer aan gedacht! Het werd opeens heel nuchter-kil
in hem. Wat zou er gebeuren? Zou de vader niet woest op hem schelden en hem de deur wijzen? En zou de zoon hem bij de keel niet grijpen en hem buiten smijten? Machinaal was hij, als tot zelfverdediging, opgestaan.
- Blijf moar zitten; ge'n moet nie verlegen zijn, meneer Triphon,
verzekerde de moeder.
De klompen werden op den drempel afgeklopt, de deur ging open
en de twee mannen traden binnen.
'
Met stomme verbazing keek de vader den onverwachten bezoeke
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aan. Even blonk als 't ware een dreiging in zijn oogen. Maar hij zei
niets, keek naar zijn vrouw, dan weder naar meneer Triphon, tikte
aan zijn pet, mompelde, nauwelijks hoorbaar, "goen oavend" en
stapte loom naar den haard toe. Ook de zoon, een lange slungel, stond
even van verbazing pal, tikte insgelijks aan zijn pet, ging naar den
haard toe.
- Boas Neirijnck ••.. begon meneer Triphon met hortende, hikkende stem .•.• Hij stokte heelemaal, kon niet verder, was angstwekkend bleek geworden.
- Boas Neirijnck .... hernam hij; en eensklaps vermande hij zich
en sprak flink, bijna tragisch .••. boas Neirijnck •••• 'k ben hier •.•• en ge
keun mij aan de deure smijten aS ge wilt •••. moar 'k ben hier .... omda
'k Siednie weere wille zien .... en da .... en da 'k heur nie allien in 't
ongelu.k 'n wille loaten ....
Hij zweeg en hapte naar zijn adem. Hij kon niet meer. Siednie had
het hoofd gebukt en schreide; en de beide zusjes, de koonen vurig en
de oogen glinsterend, keken roerloos naar meneer Triphon en naar
hun vader.
De vader leek eerder onthutst en gegeneerd dan boos; de zoon keek
strak in 't vuur, als 't ware onverschillig. De moeder, die even met een
zenuwachtige drukte in den pap ketel geroerd had, boog tot haar man
voorover en zei, half-fluisterend, op een toon van vertrouwelijkheid:
- Hij hè broave geweest; hij hè mij stijf veel geld gegeen.
De vader knikte goedkeurend, zei niets. Hij scheen daar heelemaal
als vreemdeling te zitten in zijn eigen huis; blijkbaar drong het besef
van den toestand niet duidelijk tot hem door en hij staarde zijn vrouw
ondervragend aan, als om op haar gelaatstrekken te lezen wat hij wel
daarop antwoorden moest. Het was een man van een vijftigtal jaren,
met een goed en vriendelijk gezicht, dat eentonig vaalblee k zag, als de
kleur zijner wer kkleeren. Hij scheen vermoeid na zijn afgeloopen dagtaak en keek af en.toe machinaal naar den dampenden papketel, alsof
dààrin eigenlijk vervat was wat hem voor 't oogenblik het meest interesseerde. De zoon, Maurice, bleef halsstarrig in het vuur kijken en
uitte zijn gewaarwordingen niet.
- Ge'n moet veur mij nie wiggoan, menier Triphon, zei eindelijk
met inspanning de vader, terwijl hij even naar zijn oudste dochter
keek, als om ook op haar gelaat te lezen hoe zij er over dacht.
Door een ontroerd gebaar drukte meneer Triphon zijn dankbaarheid over die verzoenende woorden uit. De beklemming werd iets
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minder; er scheen een stemming van toenadering te willen heerschen.
Meneer Triphon ging vlug in zijn binnenzak, haalde zijn sigarenkoker te voorschijn.
- Wilt ge'n sigare reuken, boas Neirijnck? vroeg hij, opstaande.
- 0, da'n es nie neudig, menier Triphon, glimlachte de vader met
begeel'ige oogen naar den koker.
- Toettoet, pak moar! drong meneer Triphon aan. En zelf gaf hij
hem drie sigaren.
- 'K neem het wel in danke, menier Triphon; 'k zal d'r iene van
smeuren achter da 'k geëten hè, zei de vader.
Meries glimlachte ep. kreeg een lichte kleur. Op zijn beurt nam hij
in dank drie sigaren aan en keek even, als 't ware triomfant, naar zijn
zusters. Hij stak er dadelijk een op.
- We keunen zeker hoast eten? vroeg de vader tot zijn vrouw.
- Direkt ûe, binnen vijf menuutses, antwoordde deze. Zij nam
den pap ketel van boven het vuur weg en goot den dampenden inhoud
in een breeden, aarden schotel uit. Een goede en gezonde reuk van
warme karnemelk verspreidde zich in 't keukentje. De meisjes ruimden haar kantwerkkussens op.
Meneer Triphon stond klaar tot afscheidnemen. Kaboel, die daar
reeds lang naar verlangde, liet een harden geeuw hooren en wipte
kwispelend tegen zijn meester's knieën op.
- Kaboel, moet-c gien beetses hèn? fleemde Meries, het hondje
tot zich lokkend.
Meneer Triphon reikte Sidonie de hand.
- Ala, Siednie, tot ("en van deez doagen, zine.
- Komt-e weere? vroeg zij zacht, hem met teedere oogen aankijkend. De jongere zusje,>, roerloos van emotie, verloren geen beweging
van het afscheid.
- Mag ik niet? glimlachte hij.
- Ge weet dat toch wel, antwoordde ûj stil, met een blos de oogen
neersla;l.nde.
- Merci, zei hij, en drukte nog eens hard haar hand.
- Wanneer? drong zij aan, als 't ware vaag wantrouwig.
Hij stond daar even, aarzelend. Het noodlottig gevolg van wat hij
eenmaal begonnen was, drong zich knellend aan hem op.
- Zeu gauw as ik kan; misschien van overmorgen af, beloofde hij.
- Zal 't woar zijn? Zilt ge 't nie vergeten?
- Ge meug gerust zijn.
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Vlug wenschte hij goen avond aan de anderen, die hem beleefd
terug~oetten en na een laatsten blik tot Siednie was hij de deur uit.
De kille avondlucht stroomde vernuchterend zijn longen binnen.
De koele werkelijkheid greep hem weer aan. Hij ademde verlicht
toen hij, onopgemerkt, in den landweg kwam en daar weer het vlijtig
zwingelaartie, bij' het sch'?merig schijnsel van zijn olielampje, als een
groote, grijze kever in het stoffig schuurtje over de treeplank op en
neer zag wippen. En weer had hij even het gevoel, dat die zoo goed en
eerlij k was, terwijl hijzelf toch maar met onzuivere bedoelingen, als
een sluiper, daar rondliep.
Hij voelde zich verlicht en toch niet gansch tevreden. Hij wist neg
maar niet duidelijk wat hij verder wilde. Hij vreesde teleurstellingen
voor zichzelf en voor anderen. 't Was troebel in zijn geest en vagelijk
knagend in zijn hart. Hij had goed, en ook niet goed gehandeld. Hij
had iets waars en eerlij k;3 gedaan, maar als hij straks thuiskwam moest
hij weer huichelen, mocht hij dat ware en eerlijke niet bekennen. Hi;
had het voorgevoel van den strijd, die onvermijdelijk komen mocst.
Langs een omweg keerde hij in de dorpskom terug en ging voorbij
het deftig renteniers huis der drie juffrouwen Dufour. Hij dacht a2.n't
leven der drie maagden, dat ook toch een verloren, kkurl005 leven
was. Zij zaten daar en bleven zitten, zonder uitkomst in de deftige
.,-;aaiheid van haar dorpsbestaan. Wat zouden ze wel van mij zeggen,
dacht hij, als ze wisten waar ik nu vandaan kom? Hij zag in verbeelding de drie preutsc11e monden zich dichtknijpen eu een kleur van
ergernis en schaamte op haar bleeke wangen komen. Hij stond daar
even roerloos, den blik op 't deftig huis gevestigd. De witte muren
schemerden vaag in de duisternis tusschen het zwart der omlijstende
boomen en achter de neergelaten gordijnen van twee ramen blonk getemperd licht. Meneer Triphon stelde zich voor dat de drie dames
daar om een tafel in haar huiskamer zaten. Wat deden ze nu? Lezen,
borduren, onder elkaar wat keuvelen? Schrijnend voelde hij die drie
nutte1oozc, doeJlooze levens, naast zijn eigen onvoldaan en onsamenhangend leven. Waarom hadden zijn ouders niet getracht hem met
die drie meisjes in nadere kennis te brengen? Waren zij niet, van ongeveer gelijken, maatschappelijken stand, op elk2.nder aangewezen in
hun wederzijdsche afzondering en eenzaamheid? Als zijn ouders daar
bijtijds aan gedacht hadden, dan ware het gebeurde met Sidonie wellicht niet voorgevallen. Nu w<:~ het te laat. Nu wis::en zij alles en ûj
verachtten hem. Zij wilden hem niet eens op straat meer groeten.
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Troosteloos ging meneer Triphon verder in de stilte van den avond
door de verlaten dorpsstraat. De heibalken bonsden hard in de fabriek, de stoommachine zuchtte en ~iste in de duisternis en over meneer Triphon kwam een gevoel van zware loomheid, alsof die bonzen
en die zuchten vol melancolie en dreiging in zijn eigen hart neervielen.
Hij kwam langs achter weer in de fabriek. Kaboel, àie vooruitliep,
stond daar even, als een kleine, zwarte gnoom in 't licht der lamp
onder de hooge ingangpoort, wachtend of zijn baas m~ eerst het meest
nabijgelegen "vreiwevolkskot" zou binnen gaar.. De vrouwen zongen er met trage neusstemmen een zeurig lied en meneer Triphon
voelde niet de minste lust om in die ongezellige werkplaats te komen,
waaruit nu alle fleur voor hem verdwenen was. Hij liep er langs, even
in 't voorbijgaan door de vuile ruiten kijkend n:lar de groezelige
schimmen van de vrouwen en kwam tot aan den paardenstal, waar hij
een gekibbel hoorde tusschen Pol en het Koud Kieken. Pol was dronken, als naar gewoonte en verweet iets op een dreigtoon aan 't Koud
:Kieken, die slechts monosyllabisch, terwijl hij stroo onder de paarden
strooide, antwoordde.
Meneer Triphon trok er zich mets van aan en stapte verder door. Hij
kwam in het beukend lawaai van het "stampkot", waar de zes mannen, glimmend van olie, vóór de op en neer dansende heibalken stonden. Zij hadden pret onçier elkaar met Feelken, die opgewonden fikandoesde; en Leo liet zijn wilden schreeuw hooren, zijn luid-bulderend "Oajoáek!" dat wellicht tot in het woonhuis door meneer De
Beule werd gehoord. Ollewaert's linkerwang stond opgebocheld
onder een reus~chtige tabakspruim en Pee en Miel kwamen even bij
de "stampers" kijken: Pee heelmaal wit van 'tmeel,abeen besneeuwde
sinterklaas, en Miel met zijn oer-domme uitdrukking en 't haar
bijna tot in zijn oogen, wat, onder algemeen buldergc1ach, een dreunend "Gij kalf euk!" van Free uitlokte. Berzeel, die den vorigen
zondag alweer gevochten had, droeg nog een dikke, roode schram
dwars over zijn kin; en Pierken stond naast hem met gesloten lippen
en gefronste wenkbrauwen, blijkbaar als altijd over de gewichtige
sociale problemen, die hij uit zijn centenkrantje putte, na te denken
en te tobben.
Meneer Triphon haastte zich door een binnendeur onopgemerkt
weg. Hij viel bijna boven op Bruun de machinst die door een reet
stond te spieden; en dwars door den somberen tuin liep hij naar huis
toe. Toen hij bij de achterdeur kwam hoorde hij 't gebalk der heine
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langzaam aan vertragen en de stoommachine met een laatsten zucht
haar adem uüblazrn.
Sefietje wa,> met haar eten klaar. Meneer De Beule ging reeds
norsch aan tafel zitten, gedwee gevolgd door zijn vrouw, die bezorgd
naar hem opkeek. Het tweede meisje diende op en zij gebruikten hun
avondmaal onder het wisselen van weinige ·en zakelijke woorden.
Nog eens was een dag, gelijk aan zooveel andere, dood-eentonige
dagen, afgeloopen.

XII.
Het werd .:1 spoedig een vaste gewoonte .... Eerst tweemaal in de
week, toen driemaal, weldra vier en vijfmaal, ging meneer Triphon's
avonds in de duisternis naar 't eenzaam werkmanshuisje toe.
Hij vond er een warme gezelligheid, die hem thuis ontbrak. Hij
had er zijn vaste plaats aan 't kantwerktafeltje naast Sidonie, hij was
er heelemaal op zijn gemak, door het gansche gezin als een familielid
bejegend. Af en toe trakteerde hij de moeder en de dochters met
punch en limonade, die hij heimelijk in de zakken van zijn overjas
medebracht ; en dan hadden zij groote pret en de oog,en en de koonen
van de vrouwen blonken. Soms wilde hij wel eventjes alleen met
Siednie spreken; en a<\ngezien dat toch moeilijk ging terwijl de jongere zusjes er bij waren, kwam hij er als van zelf toe zich met haar in
he!: slaapkamertje naast de keuken af te zonderen. Eerst zag de
moeder zeer be!.list daartegen op. Als zij alleen wenschten te zijn, dan
moesten zij maar even wat buiten gaan loopen, meende zij. Zoo deden
zij dan ook in het begin, maar zij hadden last met Kaboel die blafte en
de kat najoeg, ofwel het regende of sneeuwde, of zij vreesden door de
buren gezien te worden. Het was haast niet te doen, daarbuiten in de
winterkoude; en ten !:olotte liet de moeder zich, ofschoon met weerzin,
overhalen en stond hun het kamertje af En sinds dien eersten keer
was het nu vast geregeld: zood ra hij binnen kwam stond Siednie van
haar kantwerkkussen op en vergezelde hem in 't kamertje. De zusjes
bleven vlijtig doorwerken. Men hoorde onverpoosd en bedrijvig de
houten klosjes over het glad papier van 't kussen trommelen. Hielden
zij ook maar een oogenblik op dadelijk snauwde moeder haar toe dat
ze voort moesten werken. Moeder was heel prikkelbaar in die momenten en als meneer Triphon en Sidonie wat langwegbleven,maakte zij storend lawaai bij den haard met haal' potten en pannen. Ook
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nadat ze reeds weer in het keukentje waren scheen de wolk nog niet
over en liep ze nog een heele poos sprakeloos, met een knorrig gezicht rond. De beide zusjes durfden dan geen vin verroeren en zaten
met strakblinkende oogen en vurige wangen in haar bezigheid en in
haar gedachten verdiept. Als vader of Meries toevallig in huis waren,
had de bijeenkomst in het kamertje geen plaats.
Over eventueele toekomstplannen had meneer Triphon verder nog
niet gesproken en er werd hem ook niet naar gevraagd. Zij schenen
van beiden kant vrede te hebben met den toestand zooals hij nu was
en zooals hij zich verder van zelf zou ontwikkelen. Het was als 't
ware een stil accoord dat meneer Triphon daar nu zou blijven komen
en dat hij ook voor Siednie en later voor haar kind zou zorgen. Of hij
ooit met haar zou trouwen bleef geheel in het onzekere; alleen had hij
eens, op een avond van heel teedere ontboezeming plechtig beloofd,
dat hij toch nooit met een andere zou trouwen. Dat was genoeg. Dat
voldeed hen. Die toestand namen zij aan. Moeder had slechts de conditie gesteld, dat er geen tweede kind mocht komen, zoolang hij haar
niet huwde. En daar had hij zijn eed op gezworen, dat er geen tweede
komen zou.
Ook vader en Meries hadden tegen zijn herhaalde bezoeken geen
overwegende bezwaren geopperd. Wel had vader eens in 't algemeen
gezegd, dat ze op hun hoede moesten zijn vanwege jaloezie en opspraak bij de buren, maar daar was 't ook bij gebleven. Vader had al
niet veel in te brengen thui~ en Meries nog minder. Die had heelemaal
niets gezegd. In werkelijkheid wisten de twee mannen ook niet, dat
meneer Triphon zoo dikwijls bij hen kwam. In de lange winteravonden kon hij vroeg komen en maakte doorgaans dat hij weg was vóór
vader en zoon van hun wer k buitenshuis terugkeerden. En als zij daar
meneer Triphon niet aantroffen vroegen zij meestal ook niet of hij er
wel geweest was, terwijl de vrouwen het er onderling eens over waren
om ongevraagd het bezoek niet te verklappen. Was meneer Triphon
er nog wèl wanneer ze thuis kwamen, dan ging het nagenoeg precies
zooals de eerste maal: een banaal-ernstig praatje over wind en weer en
over den toestand der wintergewassen; en verder een gul-bedeelde en
dankbaar-aanvaarde sigarenhulde, waarna meneer Triphon al spoedig opstapte, om hen bij het geBruiken van hun eenvoudig avondmaal
niet te storen. Vader en zoon waren bijzonder verlekkerd op meneer
Triphon's fijne sigaren en voelden zich 's avonds te vermoeid om door
nuttelooze tobberijen hun gemoed te kwellen. Het wás nu eenmaal
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zoo met Sidonie, het had natuurlijk wel anders en beter gekund; maar
zij was de eerste noch de laatste aan wie zulks voorviel en er bleef althans één troost: dat hij later zou vermogend zijn en ten allen tijde
goed voor haar en voor haar kind zou kunnen zorgen. Wat hij trouwens op dat gebied reeds gepresteerd had was niet min; hij gaf aan
Sidonie en moeder vrijwel al zijn spaarpenningen: meer kon hij voor
't oogenblik toch ook niet doen. Het ongeluk dat Siednie trof had
haar ook met een armen jongen kunnen overkomen en dan was het
nog heel wat erger geweest. Die gedachte troostte. En, zonder dat te
't aan zichzelf bekenden, verlangden zij wel eens om meneer Triphon
wat meer te zien, ter wille van de lekkere sigaren ....

XIII.
Zoo liep de winter voorbij. Er kwamen eerst sombere wolken met
regen en wind, toen vorst en sneeuw; toen dooi, toen weer heel scherpe vorst gevolgd door overvloedige sneeuwen ijzigen wind. Het
gansche land lag dik onder de witte wade; de kleine huisjes waren er
half onder bedolven; de schoorsteentjes zonden spiraaldunne rookzuiltjes in de ijle, prikkelende vrieslucht.
De menschen hadden behoefte aan gezelligheid, aQn knus-zichwarmen om het rood-opflakkerende haardvuur. De groote kamers
van de deftige huizen bleven kil en somber; de koesterende warmte
zat verkneuterend in de haggebalkte keukentjes der kleine woningen;
en telkens é!ls meneer Triphon bij Siednie aankwam, voelde hij er een
soort van weelde die hij in tijn ouder'::, huis niet kende en waaraan het
hem steeds grooter moeite kostte zich te onttrekken. Hij had daar wel
gaarne voor goed willen blijven, de pijp in den mond en Kaboel aan
zijn voeten, de beenen uitgestrekt naar 't haa~dvuur, in het monotoon
wiegend geluid der rammelende klosjes over het glad papier der kantwerkkussens. Hij had er nederig en eenvoudig willen blijven leven,
mee aanzitten bij hun sober avondmaal, genieten van 't gezelschap
der drie knappe, jonge meisjes en dan daar blijven slapen naast het
vuur, met Siednie in zijn armen. Waarom toch kon dat niet? Waarom
mocht hij daar niet ongedwongen blijven, zooals Kaboel en de poes,
die eerst aartsvijanden, Vcln lieverlede zich verzoend hadden en nu
l'ustig naast elkaar zaten of lagen, zich koesterend in de warmte van
het vuur? Kaboel vloog telkens nog wel even bij het binnenkomen op
M!na af, maar de kat kromde haar rug en blies zonder te vluchten; en
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Kaboel, die 'haar besnuffelde, erkende een die 't recht haddaarte~jn
en strekte zich naast haar vóór de rood-gloeiende blokken uit. Soms
vielen beiden er van de warmte in slaap en lagen dan gezellig door
elkaar gekronkeld, als onafscheidbare vrienden. Meneer Triphon
aanschouwde dat wel eens glimlachend, met een heimelijk gevoel van
afgunst.
De trage, ouderwetsche klok tikte de vreedzame geluksstonden van
zijn genot in de vergetelheid; het rood der vlam weer kaatste zich in
spiegelglanzingen over het koper en het vaatwerk langs de wanden en
de lage, bruingerookte zoldering was als een beschermend dak van
veiligheid, dat niets van al het goede wat daarbinnen was naar buiten
doorliet. Hij voelde zich daar soms als op een zalig eiland in 'tmidden van
een onherbergzame zee, waar allerlei gevaren dreigden.
Daarbuiten lag de sneenw, de kilheid, de onrust, de onzekerheid.
Het bleef toch telkens een waagstuk voor meneer Triphon om tot
daar te komen; en een waagstuk ook om er vandaan te gaan. De tocht
was minder veilig en geheim sinds de sneeuw alles met wit bedekte en
de nachten lichter maakte en elke silhouet van mensch of dier zoo
helder en zoo scherp afteekende. Het kon niet anders of hij moest
toch een of anderen dag gezien worden. Vooral naarmate de dagen
lengden werd het gevaar steeds grooter en hoe hij daar nog komen
zou wanneer het eenmaal lente en zomer werd en de menschen soms
tot laat in den avond vóór hun deur bleven zitten, was en raadsel dat
hem onoplosbaar leek en waar hij maar liefst niet aan dacht.
(Wordt vervolgd).

CYRIEL BUYSSE.

HET HUISJE AAN DE SLOOT.
IX
HOE MIJNHEER SNOEK EXAMEN DEED.

De tijd is nu gekomen - , mijnheer Snoek gaat weg. Met juffrouw
Snoek en Jozef en Sannetje en Barend en Mietje en Hijman en kleine
Meyertje, allemaal gaan ze weg. Moeder heeft in het begin van de
week groote, vette stukken boterkoek gebakken om ze mee te geven
veor in het spoor, ze gaan zoo verl En alle dagen vertelden Hijman en
Mietje op 't Joodsche school wat andere menschen ze allemaal voor
de reis waren komen brengen: Nathan Goudsmit een zak vol jutteperen, en juffrouw Zadoks een trommeltje zwarte balletjes, oude weduwe Arons twaalf eieren om hard te koken. Broodjes met pekelvleesch zal mijnheer Israëls, de parnas, nog voor ze meenemen uit de
stad, een dag tevoren en hun moeder zelf zorgt voor rozij~enwijn; de
groote, bruine kruik, die bij hen op zolder staat, wordt heelemaal vol
mee op reis genomen. Bij juffrouw Snoek was de rozijnenwijn altijd
lekker, vaak hebben ze een overschotje gehad als ze Zondags kwamen
spelen. Groote dikke rozijnen in water geweekt tot ze bol staan, in
datzelfde water gekookt tot ze bersten, door dat vocht handenvol
bruine swker en wat kaneel geroerd, dan koud laten worden - , ja dat
is wel een heerlijk drinken voor in 't spoor!
Toch heeft ze medelijden met Jozef en Sannetje en Balend en
Mietje en Hijman en kleine Meyertje,ze gaan toch maar van alles weg,
en voor altijd, want terugkomen zullen ze wel nooit, en denk eens
aan, dat zij-zelf van alles voor altijd weg zou moeten! Hun eigen huis,
hun bleekje en hun regenbak, hun heggetje met de groene blaadjes,
allemaal even gaaf en blinkend, als waren ze stuk voor stuk in glanzende verf gedoopt, die 's zomers de aardige witte bloempjes draagt,
recht overeind als de zilveren siertorens op de Seifer-tora's, héél in het
klein, elk onderbloempje een klokje, dat in plaats van geluid, een
heerlijken honiggeur geeft .... en dan de Joodsche school met het
zonnig speelveld erachter en de gewone school en de sjoel en de balkenhaven en de spoordijk waar het zand in de vacantie zoo mul en
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warm om op den rug in te liggen is - terwijl tegen de blauwe lucht de
zilverige draden trillen en zingen, waarlangs de stemmen uit de ver·
ten, hen voorbij, naar andere verten gaan .... en waar het ruikt naar
alles-doorelkaar .... en de begraafplaats aan den dijk naast den grooten
meidoornstruik, waar hun grootmoeder ligt en het arme kleine doodgeboren broertje ....
Maar ze zijn zelf heel blij, want ze gaan naar een stad waar een
tram rijdt, waar mooie straten en groote winkels zijn. Dat moet op
zichzelf wel heerlijk wezen, maar ze hebben hier toch zooveel jaren
gewoond, alleen Jozef en Sannetje weten nog dat ze kwamen, ook
met den grooten bruinen kruik vol rozijnenwijn.... in den laten
avond, zoodat ze van slaap niet staan en niet kijken konden. Bij
Leman den slager hebben ze toen gegeten en geslap.en, ze hebben
lekker gehakt gehad en op de beddeplank in de bedstee stond een
groote tinnen pot. Dat was toen ze kwamen, jaren geleden, en nu gaan
ze weer weg. Mijnheer Snoek heeft eergisteren op het Joodsche
school al afscheid genomen en verleden week Sjabbos nam hij-afscheid
in de sjoel. Moeder is ook gegaan, want juffrouw Snoek had verteld
dat haar man zou spreken, en het schijnt prachtig te zijn geweest! Op
het Joodsche school vonden ze hem meestal geen aardigen-mee&ter,
het aardigst nog als hij slaperig was, soms heel streng en driftig - ,
maar Jozef en Sannetje en Barend en Mietje en Hijman kregen altijd
een dubbel deel met den stok, want-zoo heeft mijnheer Snoek dat
uitgelegd-zij zondigden ook dubbel: tegen hun vader en tegen hun
onderwijzerzondigdenzij! Juffrouw Snoek is heelemaal niet streng,
alles krijgen de kinderen van haar gedaan - moeder zegt: ze laat een
loopje met zich nemen, ze naaien haar ooren aan en ze staat soms
giebettekeewe met ze uit. Eens heeft Hijman vreeselijk gevochten met
een grooten jongen, die "loop-naar-je-schele-moer" geroepen had,
hij kwam bijna tien minuten te laat in school, heelemaal gehavend en
bebloed en hij huilde zoo, dat zijn bank ervan schudde. Hij kon maar
niet ophouden en toen de meeSter hem vroeg wat er was, riep hij
almaar "Mijn moeder is niet scheel, mijn moeder is niet scheer' •Maar
hun moeder is wèl scheel, zelfs is ze allel'verschrikkelijkst scheel.. ..
maar geen van de kinderen, tot Jozef en Sannetje toe, die het kan
zien, die het weet! Zou zij het ook niet kunnen zien, als haar moeder
scheel was en ook niet als ze een bochel had? Zou vader het
dan kunnen zien? Zou mijnheer Snoek weten dat zijn vrouw
scheel is?
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Juffrouw Snoek uet er niet alle dagen hetzelfde uit, dat komt doordat ze drie bandeau x heeft. Eén is glad en bruin. Daarmee heeft mijnheer Pruim, de bandeau-maker, haar gefopt, het had een zwarte
moeten wezen, die draagt ze nu maar 's morgens in haar werk - , één
is glad en zwart, die zet ze 's middags op, als uch opknappen gaat,
één is zwart met prachtige golven, die komt alleen op Sjabbos of bij
gelegenheden voor den dag. Die is ook het dikst, dan heeft ze een
prachtigen toet van twee vlechten, van de bruine kan ze enkel maar
zoo'n klein knoedeltje maken, hij zakt ook altijd af tot bijna op haar
oogen en dan zie je nog beter hoe scheel ze is!
Morgen-avond komen ze afscheid nemen en overmorgen gaan %;e
weg met den eersten trein die stopt aan hun station. Ze hebben beloofd wat vroeg naar school te gaan, dan kunnen ze den trein uen weg
rijden tusschen de loodsen door, achter bij het weitje van de houtzagerij, daar fluit hij altijd nog ééns, tot een laatst vaarwel, en dan
zullen Hijman en Mietje wuiven, en dan zijn ze weg, voor altijd, want
terugkomen zullen ze wel nooit ..•. mijnheer Snoek en juffrouw Snoek
en Jozef en Sannetje en Barend en Mietje en Hijman en kleine Meyertje op schoot en de drie bandeau x en de bruine kruik - , die mag
toch ook niet op zolder achter blijven •... alles is dan weg. Een dikke
traan op haar boezelaar!
Mijnheer Snoek is veel ouder dan juffrouw Snoek - dat is net als
bij hen, vader en moeder schelen ook tien jaar! - zijn haar en zijn
baard worden al heelemaal grijs, juffrouw Snoek heeft de gladde
zwarte op. Jozef is ook meegekomen, maar Sannetje zit thuis, die
past op Meyertje. Zij mogen opblijven, maar ze mogen niet meepraten en ze hoeven ook volstrekt niet alles te hooren, wat er gesproken
wordt; de een de breikous, en de ander een boek!
Mijnheer Snoek is vanavond al bijzonder goed gebuid, want waar
hij heengaat, is de kille veel grooter, daarom krijgt hij ook meer geld,
ma;lr dat niet alleen .••• het is ook een groote eer, altijd tot nu is er in
die kille een Rebbe met den "middelste rang" geweest en mijnheer
Snoek heeft enkel rnaar den laagsten.
Ai •..• nu kwam het bijna uit, dat ze toch wel naar alles luistert, wat
gesproken wordt, zoo plotSeling keek ze van de breikous op •••• maar
hoe dorst groote broer dan ook zoo'n brutale vraag te doen? Waarom
mijnheer Snoek alleen den laagsten rang maar heeft! Allemaal zijn ze
stil en juffrouw Snoek kijkt benauwd naar haar man, die kan soms
zoo driftig wezen. Maar ditmaal wordt hij niet kwaad, hij lacht eens
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even en strijkt door zijn baard en een poosje lang zegt hij niets, schudt
een paar maal van "ja:' schudt een paar maal van "neen," dat doet hij
altijd als hij iets vertellen gaat.
0, nu moesten ze eigenlijk, zij-beidjes, onder de tafel kunnen kruipen dat niemand ze zien en naar bed sturen kan, half-weg het verhaal,
of tooveren kunnen, dat zou nog beter zijn, dat ze als muizen zoo
klein of heelemaal onzichtbaar werden - nu weten ze er niets op dan
maar heel stil' te zitten en stijf den adem in te houden.
De vader van mijnheer Snoek had een winkel van petten en kousen
en broeken en dassen, maar in die winkel had hij nu heelemaal geen
aardigheid. Veel liever had hij, dat de menschen van dat stadje of de
boeren uit den omtrek bij hem kwamen om raad of om ze de wetten uit
te leggen, want daarin was hij knapper dan de knapste advocaat uit de
heele buurt. Zoo iemand, legt mijnheer Snoek ze uit, wordt een zaakwaarnemer genoemd, maar veel geld ermee verdienen deed zijn vader
niet en omdat hij nooit wist wat de mode was van petten en dassen,
kwam er einddijk niemand meer bij hem koopen. Mijnheer Snoek
was pas barmitswo geweest en dus net dertien jaar, toen zijn vader
den winkel verkoopen moest - , het heeft in dien tijd maar een haar
gescheeld of hij zou naar een grcote stad naar een groote school zijn
gestuurd, bij menschen in de kost en dat zou door rijke heeren worden
betaald, en zoo iets heet een "beurs" maar die andere jongen kon
beter rekenen en die kreeg toen de beurs. Hè, dat is grappig, dat mijnheer Snoek in dien tijd ook niet zoo heel goed rekenen kon! Het lijkt
wel of juffrouw Snoek er nog altijd bedroefd om is, want ze snuit
ineens haar neus, maar mijnheer Snoek wenkt haar, dat ze niet huilen
moet - , het is al zoo lang voorbij. Moeder vindt het nu juist een goed
oogenblik om nog eens koffie te schenken en elk neemt een stuk
boterkoek.
Toen is mijnheer Snoek met zijn vader en zijn broer "den boer op"
gegaan, het paN met garen en band en knoopen en kopjesdoeken op
den rug - ja, jongen, ik zie het ook wel, dat er boterkoek-kruimels
in zijn baard hangen, één rolt er zoometeen nog uit, hou dan toch op,
zit nu toch stil., daar dadelijk jagen ze ons naar bed! - en dat heeft hij
een paar jaar gedaan. Maar de rechte slag van handel zat er niet in, zei
zijn vader, hij was driftig en te druk en lang niet beleefd genoeg, en
wat hij toen al niet bij de hand heeft gehad, tot zijn trouwen toe, om
aan den kost te komen, daar zou hij een regenachtigen sjabbos-middag mee kunnen vol vertellen! Maar juffrouw Snoek - toen heette ze
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natuurlij k anders, toen heette ze Schoontje Pakkedrager - die had
van haar ouders een beetje geld geërfd en daarmee zijn ze toen naar de
groote stad gegaan en daarvan zijn ze een eethuisje begonnen bij de
markt, waar de Joodsche mannen om twaalf uur een kop koffie bij
hun brood en als de zaken goed gingen, een hard ei of een stuk visch
kwamen nemen. Maar hoe ging dat? Dan kwam er een arme man en
die zou morgen wel betalen ...• of overmorgen •••. of de andere week ....
en dan kwam er een die honger had en heelemaal fljet van betalen
sprak .... en wat deed dan juffrouw Snoek? Nu weet mijnheer Snoek
zelf niet goed of hij lachen of kwaad kijken wil en juffrouw Snoek zit
te wenken dat hij nu ook niet alles van hili vertellen zal. Hoe grappig
die groote menschen onder elkaar. Sst .•.. doen of ze breit •••• keek
vader daar niet? Mijnheer Snoek vertelt het nu toch. Nooit heeft
juffrouw Snoek "nee" gezegd en nooit heeft ze later naar het geld gevraagd. En was er in de buurt een vrouw in den kraam of was er een
ziek, dan nam ze de eieren en de gebakken bot uit de winkel en gaf xe
weg. "Omdat ze het toch hadden." Of het van hen was! Geen cent
begrip van wat een zaak is. Ach ..•• die arme juffrouw Snoek, wat
houdt haar man haar voor den gek •••• maar nu zal hij ermeeophoudea,
en ze nemen nog een klein stukje boter koek .•••
Hoe het met dat eethuisje afgeloopen is, dat kunnen vader en
moeder, meent mijnheer Snoek, nu zelf wel begrijpen! Mijnheer
Snoek was toen al bijna veertig jaar, Jozef en Sannetje waren er
al, en 's nachts lag hij wakker in bed en tobde en peinsde hoe dat
alles toch moest gaan en hoe het afloopen ~u••.. voor den handel
deugde hij niet en voor dat eethuisje deugde zijn vrouw nog minder ....
en in één van die nachten heeft mijnheer Snoek zijn besluit genomen,
hij heeft zich van hier en van daar en van overal de boeken bij elkaar
gescharreld en toen is hij stilletjes en heel alleen voor Rebbe gaan studeeren. Hij heeft niemand iets verteld, want hij wilde niet uitgelachen
worden.
Wat zit nu juffrouw Snoek rechtop en trotsch te kijken naar haar
man .... en het is toch alweer zoo lang geleden! Alle ochtenden om
vier uur is mijnheer Snoek toen opgestaan en omdat Barend
juist was geboren en hij thuis niet kon werken om het geschreeuw,
want Barend had last van been-eters, en omdat het gelukkig voorjaar
was, is mijnheer Snoek in een parkje dicht bij op een bank gaan zitten
leeren .•.•
Daar sprong de kluw uit het tobbetje en bijna op den grond, xe
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egt hem er heel voorzichtig weer in •... , maar nu moet ze toch naar
mijnheer Snoek kijken, terwijl hij vertelt•••• niemand trouwens let er
op haar ••••
Na anderhalf jaar had mijnheer Snoek genoeg geleerd en toen
moest hij examen doen. Examen doen •••• een groote man, met een
zwarten baard. Met acht tegelij k op denzelfden dag, hij de oudste, de
eenigegetrouwde •••• enzes waren er van het seminarium, die hadden
alles geleerd, en allen tijd gehad, vreemde talen, Latijn en letterlijk
alles .•.• Ze hadden afgesproken •••• kijk, nu lachen ze tegen elkaar, die
groote menschen toch! - dat zijn vrouw van vier uur af op den uitkijk zou staan en dan zou hij zwaaien met een zak gemberbolussen als
hij door zijn examen gekomen was •••. Wat een verhaal, wat een prachtig verhaal! Nu, en natuurlijk was hij er toch zeker door, hij was er
toch, hij was er toch, nietwaar?
Ja .••• hij was er .••• en met hem nog maar twee van die zes, die op
het seminarium alles hadden geleerd •••• en ze hebben gemberbolussen
gegeten •••• dat weten ze allebei nog of het gisteren was gebeurd. Het
lijkt wel of mijnheer Snoek nu zal gaan huilen, zijn roode zakdoek
komt uit zijn achterzak vandaan .•••
Toen is hij eerst op die andere plaats geweest, waar ze vandaan zijn
gekomen met den bruinen kruik en toen is hij hier geweest en nu gaat
hij ,morgen weer weg, met juffrouw Snoek en Jozef en Sannetje en
Barend en Mietje en Hijman en de kleine Meyertje op schoot en den
bruinen kruik en de drie bandeaux en alles ••••
Was dat nu niet, vraagt mijnheer Snoek, alweer vroolijk - maar
zijn stem klinkt erg vreemd - een heel mooi verhaal? En of! En begrijpen ze nu, waarom hij toen maar niet meer voor andere examens
heeft geleerd? Ja ••••
Ze moeten er den volgenden dag nog telkens aan denken, als ze, vroeg
naar school gegaan, den trein tusschen de loodsen achter het weitje
bij de houtzagerij voorbij zien rijden. Oe •••• uuuu •••• fluit de locomotief en daar gaan ze .••• mijnheer Snoek en juffrouw Snoek en Jozef en
Sannetje en Barend en Mietje en Hijman en kleine Meyertje op
schoot en de bruine kruik en de drie bandeau x en alles ..•• maar
Hijman en Mietje hebben niet gewuifd.

X
NAAR AMERIKA •••

Iemand uit de kille, iemand van de menschen die zij kennen, heel
goed kennen zelfs - want heeft hij niet met ze gespeeld en ze verteld
en ze voorgelezen? - die gaat over een paar weken naar Amerika.
David Denneboom gaat naar Amerika en sedert moeder het hun heeft
verteld, is het juist alsof ze er door alles aan herinnerd worden. Als je
niet beter wist, zou je zeggen: de wind ende regen weten ervan, en de
boomen weten ervan, ze befluisteren het met elkaar en tegen hen
zuchten ze het uit, dat die lieve, arme David Denneboom naar Amerika gaat. Van elkander bemerken ze, zij en haar broertje, dat ze er
voortdurend mee bezig zijn en op het kaft van haar rekenboek heeft
ze, zonder dat ze het zelf wist, twee keer "Amerika" geschreven. Heel
vreemd is het •••• maar het woord "Amerika" is nu anders dan eerst
het is dikker, zooals een beeld "dikker" is dan een prent. Verleden
jaar bij Jan Mol, die zoo mooi de zee op kaartjes kan teekenen hebben
ze voor twee griffies een spullekiekie gezien, het'was geen fopperij,het
was echt prachtig, iets om nooit te vergeten: in een ding van bruin
hout zaten twee kieine vierkante venstertjes, er was ook een soort
steel of handvatsel aan, daar werd een prentje op geschoven en keek je
dan door die venstertjes, dan was dat prentje ineens echt. Niet alleen
grooter, maar dikker, dat vooral. De huizen, de boomen, de menschen
alsof je ze met je vingers zou kunnen voelen, maar dat kon toch niet.
Ze konden er maar niet genoeg naar kijken, zoo wonderlijk als het
leek, en als ze nu aan "Amerika" denkt, dan is het juist of 2;e er door
die venstertjes naar kijkt, het woord is grooter en dikker, datvooral,
het is "echt" geworden.
Natuurlij k hadden ze van Amerika gehoord, grootere kinderen
leeren er toch over J op school! Bij het station hangen twee gekleurde
prenten, op de een is het dag, op de ander nacht, of avond •••• op de
nacht-prent is de zee bijna %Wart, in de lucht niets te zien, 2;eIfs geen
sterren of maan, de boot is ontzaglijk groot en hoog, oranje-gele stralen schieten uit honderd-duizend ronde gaten en in dat licht is de 2;ee
flauw gelig-grijs. De dikke wolken rook uit de drie geweldige pijpen
zijn iets lichter dan de lucht - , op de dagprent lijken ze natuurlijk
veel donkerder, bijna %Wart tegen het lichte blauw. De boot is daar
niet zoo ont2;aglijk groot, maar mooier, helder grijs, rood ollU'and, de
ronde gaten schieten geen lichte stralen, maar lagere gaten laten boog-

NAAR AMERIKA •••

429

jes water uit en de zee is woelig en groen. Die booten varen naar Amerika en in die booten zijn menschen, die er heen gaan of er vandaan
komen .... vaak hebben ze naar die prenten staan kijken, maar sedert
ze weten dat David Denneboom naar Amerika gaat, zien ze ook die
booten als door de venstertjes van het spullekiekie van Jan Mol.
David Denneboom is geen jongen meer, hij il> al een groot mensch,
maar nog niet heel oud, hij is twintig jaar. Hij moet naar Amerika of
hij wil of niet .... een heele geschiedenis! Een geschiedenis, die ze niet
weten mochten, maar waar ze, zoetjes aan, bij stukjes en beetjes, toch
achter zijn gekomen ....
Op een avond dat vader niet thuis was, heeft moeder ze stilletjes de
krant laten lezen.... als ze nu maar zorgen dat vader het nooit te
weten komt! Ze wisten toen allang dat er iets was met David Denneboom, waar de groote menschen over spraken, op het sjoelplein en in
de gewre, en op de visites .... Ze wisten het voor het eerst op eeR sjabbos-morgen toen vader thuis kwam uit sjoel en vertelde dat hij David
Denneboom daar had gezien. Op zichzelf was dat al wonderlijk genoeg, want hij komt alleen voor de hooge feestdagen over .... maar dat
ze, over de tafel heen, elkaar eventjes aankeken, dat was om den toon
waarop vader het zei tegen moeder. Zoo iets van" wacht maar tot zij
daar de deur uit zijn, dan zal ik wel meer vertellen." November was
toen pas begonnen en het weer alle dagen vochtig en winderig ....
juist goed weer om langs de haven te loopen en naar de wolken te
kijken en op den wallekant naar de kale rietstengels diep in den
zwarten modder. De meeste schepen zijn om dien tijd al weg - één
voor één in de afgeloopen weken voeren ze de haven uit, tusschen de
vlotten door, daar waar het zoo wijd en zoo schuimig is den hoek om,
dan het kanaal in en zoo naar zee .... een paar kleine liggen er nog, die
overwinteren blijven, veilig en wel tegen de dikke dukdalf aan en de
ra's schuin in de hoogte getrokken. Daar hebben ze ook dien Sjabbosmorgen samen gewandeld, en over de vogels en de wolken gepraat en
over de schepen, waar ze nu allemaal zoowat zouden varen en geprobeerd wie van 't verste weg de namen kon lezen van de schepen die er
nog lagen .... en daar zijn ze toen David Denneboom tegengekomen,
maar ze durfden hem bijna niet aanspreken, want hij was in die twee
jaar zoo groot geworden, en hij zag er zoo naar uit, zoo bleek, zoo verdrietig. Eerst leek het wel of hij ze niet herkennenzou-, toen ineens
bleef hij staan en lachte en vroeg of ze hem nog wel herkenden en of
ze hem, in die twee jaar, niet vergeten waren. Zij hem vergeten - , dat
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~ou toch onmogelijk zijn. Hoeveel Zondag-middagen heeft hij ze niet
om mijnheer Snoek te helpen in 't Joodsche school hun lessen overhoord en wat was hij niet altijd geduldig - , de grootste stommeling
van het heele school, Brammetje Linnewiel heeft van hem nooit één
klap gehad! En wat las hij niet prachtig voor uit het dikke boek van de
Joodsche Geschiedenis, bij warm weer op het gras achter de sjoel, lekker
koel in de schaduw van den hoogen grijzen muur met de lichtgeelgroene korstjes, terwijl de vogeltjes die in de spleten en de gleuven
wonen, af en aan sjilpten over hen heen. Ook gebeurde het wel dat hij
vertelde, en eens is daarbij iets bijzonders voorgevallen. Toen sprak
David - en ze luisterden met ingehouden adem - over het oude
leven in het Heilige Land, hoe de Joden er woonden rijk en vrij i.
hun steden en hoe ze er hun prachtige tempel bezaten, totdat andere
volkeren ze overvielen en verdreven en over de aarde verstrooiden.
"Naar de vier hoeken der aarde." Arbang Kanfous •••• dat is licht te
onthouden, het dradenkleedje dat de jongens onder hun kieltje
dragen heet immers ook "Arbang Kanfous," omdat het vier hoekelI
heeft •••• En hoe van toen af de Joden geplaagd en verdrukt en vernederd zijn door valsche, slechte menschen •••• maar dat ze ook zelf niet
meer hun oude dapperheid en flinkheid bezitten •••• want hadden ze
die wel, dan kregen ze ook wel hun eigen, heilig Land terug en dan
keerden ze daarin weer, waar het vol is met melk en honig, om daarin
gezellig te wonen, met hun koeien, en schapen en kippen en varkens•••
o neen, van varkens sprak David natuurlijk niet, de varkens zijn onrein en mogen niet mee naar het Heilige Land. De koeien en paarden
zouden natuurlijk moeten loopen, de kippen in manden kunnen
gaan .••• Dat vertelde David er niet allemaal bij, dat had ze zoo maar
voor zich zelf zitten denken ••..
Toen ineens .••• wat waren ze geschrokken, niemand had hem uit de
achterdeur en over het gras hooren komen •••• daar stond mijnheer
Snoek achter den kring, juist tegenover David Denneboom en over
hun hoofden heen kwam zijn stem, bijna boos.
"Dat kunnen geen menschen, dat kan alleen de Mosjieag.1 )
Toen gooide David met zoo'n zwaai zijn hoofd in de hoogte om
mijnheer Snoek te kunnen aankijken, dat het witte vuur uit zijn brilleglazen spoot en met een scherpe, radde stem zei hij iets in het
Losjoun-Hakoudesjl) Toen hoorde je even niets dan alleen het

'-J)-Messias,
2) Heilige taal

= Hebreeuwsch. Heeft DÏetil te maken met "Jiddisch".
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sjilpen van de vogels, die in de gleuven wonen van de sjoel en toen
haalde mijnheer Snoek zijn schouders op en hij bromde iets en hij zei
"naar binnen jullie;' maar David ging niet meer mee in school terug.
Later zijn mijnheer Snoek en hij toch altijd goede vrienden gebleven.
0, ze hielden zooveel van David Denneboom, en ze hadden zoo'n
spijt toen hij naar de groote stad naar het seminarium ging. Maar voor
hem waren ze blij, nu hoefde hij lmmers niet langer bij zijn grootmoeder in huis te wonen! Van zijn tiende jaar af is hij wees en woont
bij zijn grootmoeder in. Het lijkt niet erg, omdat "grootmoeder"
zoo'n lief woord is, maar het is verschrikkelijk, dat begrijpt iedereen
die oude Sannetje Denneboom kent. In de kille zijn twee oude weduw
vrouwen, weduwe Arons en weduwe Denneboom, en het is niet gemakkelij k om ineens twee dingen op te noemen die zoo veei verschillen als die twee.
De oude juffrouw Arons is bleek en dik en bijna blind, ze lijkt
eigenlijk wel een beetje op een aangekleede zak en ze moet in en uit
haar bed door haar kinderen worden getild, ook kan ze niet goed meer
hooren en ze moeten dus altijd op een stoof gaan staan om bij haar
oor te komen en dan heel hard zeggen: "complimenten van moeder en
hoe gaat het met u?" "Best hoor, best hoor "zegt ze dan en ze schudt
haar hoofd en ze knijpt in hun wangen en ze zegt dat ze onbeschrieën al weer zoo dik en zoo groot geworden zijn - maar als dat
iederen keer waar was dan waren ze nu stellig wel al zoo groot als
vader en zoo dik als juffrouw Arons zelf. En dan komt het •.•• "geef me
de trommeltjes maar eens aan"; het zijn er twee, zwarte met sterretjes,
in het ovale zitten eigengebakken krentekoekjes, en in het ronde zijn
balletjes! Dan mogen ze kiezen, wat ze hebben willen, een krentekoekje of een balletje, dan zeggen zij: "net wat u wilt, juffrouw," en
dan zegt juffrouw Arons "omdat jullie nu zoo netjes bent, krijg je
allebei" en dan gaan ze met een koekje èn een balletje naar huis!
Vergelij k daarbij nu maar eens even Sannetje Denneboom! Ook oud,
ook nogal wel aardig dik - een ronden buik tenminste onder haar boezelaar - maar om te beginnen lang niet blind. Oogen als een valk achter
haar groote bril en haar neus ook, een echte valkeneus, kort en krom!
Dwars door de rimpels van haar kin en van onder haar neus loopt een
naad, dat is alles wat ze heeft van een mond, zoo wat rondachtig buigt
die naad naar boven en weer neer;als een haakje van "tusschen twee
haakjes," en haar wangen zijn zoo rood als opgepoetste appelen.
Altijd hangt ze over de onderdeur, ze heeft een huis met een steenen
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stoep, want ze is schatrijk, en dan kijkt ze je na als je voorbijgaat, dat
is als een prik in je rug, tusschen de schouders.... en als je hebt
moeten schoolblijven of als je aan het vechten bent geweest, denk
maar niet dat ze het niet ziet of als je voor het eerst loopt met een
broek of een jurk die les en Roos vanoomElie te klein geworden zijn,
of als je om boodschap gaat en moeder had geen geld en je moet
borgen -, geloof maar gerust dat zij het aan je merkt. Moeder vraagt
dan ook vaak.. .. "Heeft Sannetje jullie gezien?" Iedereen noemt haar
Sannetje, maar als ze er bij is natuurlijk altijd "juffrouw Denneboom"
Ze is zoo rijk als iets, zoo rijk dat ze haar geld niet thuis bewaart.
Moeder zegt dat het "op rente staat." En gierig! Pinchas Lezer .... die
kent haar, zegt vader. Die heeft een Hebreeuwsch rijmpje op haar gemaakt, en dat beteekent "Men noemt haar Sannetje, maar zij is Satànnetje." Bij die grootmoeder heeft David Denneboom ingewoond,
tot hij naar het seminarium ging, en nu gaat hij van het seminarium af,
nu gaat hij naar Amerika, daar hebben ze een achterneef, die van
David een oud-oom is.
Op het sjoelplein en bij het lemen en in de gewre-vergadering en
op de visites, overal praten de groote menschen over iets dat David
heeft gedaan. Het staat in .een krant.... die ze elkander laten lezen,
stilletjes, en dan weer verstoppen. Mijnheer Israëls, de parnas, heeft
er een, en Kaas de klokkemakeren Pinchas Lezer en mijnheer Snoek...
en vader heeft er ook.een .... en eindelijk, eindelijk hebben ze die dan
toch mogen zien en lezen .... maar dat was wel meer dan een week na
dien sjabbosmorgen, dat ze David tegenkwamen bij de schepen.
Op een avond, dat vader niet thuis was, hebben ze bij moeder net
zoo lang gezeurd, dat ze het nooit aan iemand zouden laten merken,
zelfs op de pijnbank niet, dat vader er niet zal achter komen .... en
eindelijk heeft moeder de krant uit het laadje gehaald. Toen gauw,
gauw zijn ze samen gaan lezen, en ze trilden ervan, omdat ze iets
deden dat vader niet weten mocht en omdat moeder bijna huilde dat
ze het toegegeven had. Waar die blauwe streep stond, - dat was het,
en het heette eerf>t "Het Vrije Woord" en dan werd het verder als een
brief: "Mijnheer de Redacteur." En dan kwam er een heel mooi en
aardig verhaal van een rijken Joodschen heer in een groote stad en die
ging dood. Hij had zooveel aan de arme Joden gegeven en z66veel aan
de sjoel en z66veel aan het seminarium, dat alle Joden meegingen naar
de begraafplaats toe en daar vertelden ze hoe braaf en hoe goedgeefsch
hij was geweest voor alle Joden .... Dat lijkt goed, maar het is niet
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goed - , want die heer was slecht! Hij leende geld aan den Keizer van
Rusland - want zó6 rijk was hij weU ••.. aan den Kei 4er van Rusland!
Nu, en iedereen weet hoe de Joden in Rusland wonen en wat een leven
zij er hebben en hoe ze vervolgd en doodgemarteld worden! En de
Keizer van Rusland gebruikte het geld van dien rijken Joodschenheer
om die menschen te betalen, en die heer kreeg weer geld voor het
leenen! En de Joden in die groote stad hadden dat geld niet mogen
aannemen en ze hadden dien heer niet mogen prijzen, maar ze hadden
hem uit de kille moeten jagen en ze hadden hem niet op hun begraafplaats moeten begraven.... Dat staat allemaal in de krant en David
Denneboom heeft het geschreven. Hun David Dcnneboom? Ja, hun
David Denneboom. En is het echt waar gebeurd? Ja, het is echt waar
gebeurd. En waarom moest David Denneboom dan daarom van het
seminarium af, als het echt waar gebeurd is? Omdat .... 0, daar zijn wel
tien redenen voor, zegt moeder. Kan moeder er niet een van noemen?
Ja .•••, één van die redenen is dat de zoon van den rijken heer dan geen
geld aan het seminarium meer geeft. Maar waarom is Sannetje zoo
kwaad op hem en waarom doen de groote menschen alsof hij iets
slechts heeft gedaan? Vindt moeder het ook slecht of vindt moeder
het juist goed? Dat kan moeder zoo ineens niet zeggen, maar Sannetje,
zegt moeder, hoefde niet zoo tegen David te doen, zijn eigen grootmoeder en hij een wees. En ze heeft toch heelemaal de menschen niet
noodig. Hoe bedoelt moeder dat, dat Sannetje de menschen niet
noodig heeft? Maar kan dan iemand die de menschen wèl noodig
heeft, niet alles doen en niet alles zeggen? Hebben zij de menschen
noodig? 0 ja, zij hebben de menschen heel erg noodig. Mogen zij
daarom niet alles doen en niet alles zeggen - , zouden zij nu bijvoorbeeld later niet zoo iets in de krant mogen schrijven, ook als het echt
waar gebeurd was? Toen heeft moeder gelachen en gezegd dat ze niet
zoo zeuren moesten. Maar den volgenden dag en alle verdere dagen zijn
ze er toch telkens weer opnieuw over begonnen. Het is ook niet gemakkelijk, wanneer je alles van iets weet te doen alsof je et niets van
weet! Vooral tegenover vader •••• en moeder is dan zoo benauwd, zoo
bang dat ze zich niet goed houden zullen. Op het Joodsche school
wordt er natuurlijk over gepraat - , die weet dit en die weet dat, die
heeft uit bed geluisterd en die zich in een kast verstopt, maar ze
weten geen van allen het rechte, zij alleen, en zij mogen niets zeggen!
Ze zouden zoo graag willen, dat ze David nog eens tegenkwamen.
Dan zouden ze zeggen: wij vinden het goed van je, David, wij
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vinden het niet slecht dat.je dat hebt geschreven van dien rijken heer,
omdat het toch allemaal waar is .•.• maar ze zouden het niet eens
mogen zeggen, want niemand mag immers weten dat moeder ze die
krant heeft laten ûen!
Iemand die ze kennen, iemand van hun kille gaat nu gauw naar
Amerika! Sinds den dag dat ze weten waarom, heeft het bijna onafgebroken geregend, het houdt maar niet op. Een regendag is voor een
keer wel eens aardig, maar zoo alle dagen dat koude kletteren uit een
lage, grijze lucht. Je kleeren worden niet meer droog - dat geeft
zoo'n benauwde lucht in school en thuis - je schoenen raken allemaal
door, je voeten kun je nooit recht warm krijgen, de plassen zijn alle
dagen grooter, je kunt er al niet meer door, bijna niet meer er over heen,
je moet al hier en daar langs-om de huizen er voorbij, het hardste
zand is nu klare modder, het speelveld achter het Joodsche school
één groot moeras. Je uet overal water tusschen het gras, je kunt er
niet staan of gaan. Je krijgt soms plotseling het gevoel, en het is een
erg benauwd gevoel, dat de wereld wel eens heelemaal week zou
kunnen worden - en wat dan? Het is om bang te worden, hield het
maar eens op ....
In zijn zwarte zeilen kleed lijkt het orgel van Jan Stap een groot en
donker watermonster, heelemaal glimmend, met plasjes in de plooien
- als de regen er tegen aan komt klateren, hoor je bijna niets van de
muÛek.
En nu de regen en nu de muuek voor al hun droevige wijsjes tot
woorden schijnen te hebben gekozen, "David Denneboom gaat naar
Amerika, David Denneboom gaat naar Amerika," nu spreekt het
toch vanzelf, dat ze er wel eens om moeten huilen.
CARRY VAN BRUGGEN.
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DE HENGELAAR
Als een schim van zware zwarte mist
in de ware nevel, in de grijze,
als een schaduw schoon en onbeslist,
staat de hengelaar gelij k een wijze
die uit dauwige gepeizen
zilveren gedachten vischt.
Want verborgen onder damp en dauw
stroomt de vloed, verscholen ligt de oever
onder sluier van geschonden schauw;
hoort, het riet ruischt rillende en stroever
spant de visscher, hij de stille toever,
vast de hengel als met strakke klauw.
Dan opeens alsof een zachte schijn,
zwakke schijn, door hem wordt opgeheven
spartelt in de lucht, onzichtbaar is de lijn,
't zilvrig vischje (de gedachte?) even.
Rustig peilt de aandacht zijn licht leven
dat weldra, vergeefs, voorbij zal zijn.

OPKOMENDE MAAN
Bevend stegen stemmen uit de stilte
zacht en zuiver zingende tot
onverwacht,
- zooals in voorherfstelijken nacht
donkre zoelten zwichten voor de kilte
die een plotselinge wind haar bracht zwijgend werden de verlaten landen
echoloos de ziel, die zoekende bescheen
schemerende lijn van eigen stranden;
hoorbaar bleef het klagend kloppen
van verlangend hart alleen.
Roerloos spreidt over de dennentoppen
koele maan haar lichtend stuifsel heen.
LAURENS VAN DER
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DE CEL IN HET WOUD.
Ik heb mij eens gedroomd een kleine cel
Met smalle vensters uitziend naar een woud,
Daar binnen was alleen een bidschabè1
En aan den wand een kruis van rozenhout.
Er woonde een kluisnaar. Als hij buiten kwam
Schrikten de dieren van zijn komst niet meer;
't Hert liep onder zijn hand door als een lam.
De vogels vlogen op zijn schouders neer.
En als het woud te duisteren begon,
Zong hij zijn helder lied naar de avondster:
De late wandlaar hoorde 't al van ver,
Maar kwam hij naderbij, dan zag hij een
Wonderlijk licht, dat uit het venster scheen,
Waarvan hij d'oorsprong niet vermoeden kon.

J. J. VAR GEUNS

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWEGING.
111.
LEVENSLUST, LEVENSVIERING, LEVENSZWIJMEL.

Wij hebben gezien hoe tegen de tweede helft van de I geeeuw een geestelij ke beweging in Europa gaande was, die bestond in een verscherping van het Ik-besef, een bewu!>ter worden van de eigen persoonlijkheid, met als tweeërlei gevolg een verhoogde levenslust of een
gevoel van onlust, van vereenzaming en nietigheid.
Wij hebben gezien, dat die beweging tegen de zeventig jaren ook in
Holland kwam en onder meer een nieuw literair leven voortbracht,
waarin eveneens die beide tendenties van levensvreugd en levensontmoediging te onder kennen waren. Maar voorloopig hebben wij ons
nog alleen bezig gehoudenmetde algemeene normen, door de krachtigste en meest positieve van die beide kunstenaarsgroepen opgesteld
en hoe die normen hun karakter bepaalden en de plaats der nieuwe beweging in de maatschappij, haar verhouding tot de 0 ude kunst en tot
het publiek. Ten slotte zagen wij dan, hoe vanwege zijn zeer bijzonder
individualistischen aard de kunstenaar geisoleerd werd en zijn kunst
snel verbloeide, terwijl er geen voortzetters kwamen maar wel tegenstrevers en de 8o-er kunst niet in de natie bleek te wortelen.
Nu komen wij dan van dat algemeen karakter en verloop tot de levende bijzonderheden, als van de bergtoppen in de laagvlakte, waar de
vele afzonderlijke menschen wonen, die wij van boven als steden en
dorpen zagen. En wij bevinden, dat er inderdaad velen zijn, allerlei
namen en daden, verwarrend en onoverzichtelij k, als wij zouden
trachten hen allen naar werk en persoonlijkheid te karakteriseeren.
Wij zeiden echter in 't begin, dat wij dit niet zouden doen,
maar de stroomingen zelf zouden laten zien in de typeerende persoonlijkheden. Zoo alleen blijft men inderdaad de Beweging zien in
haar ontwikkeling, of wel het nieuwe leven in zijn groei, door op verschillende afstanden, als 't ware, palen te slaan, die de richting markeeren. Wat daartusschen ligt, kan verwaarloosd worden.
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Laat ons dan eerst zeggen, dat de Tachtiger Beweging te besluiten
is tusschen de jaren 1880 en 1895 ongeveer. Met wat daarna komt,
behoeven wij ons niet bezig te houden. Het eerste élan, de groote
vloedgolf was toen verloopen en een tweede generatie al bezig, als
wij gezien hebben" het werk van de eerste te corrigeeren.
Vervolgens dient men te bedenken, dat ofschoon de Beweging van
'So ook wel de Nieuwe Gidsbeweging heet, zij volstrekt niet opgaat in
die zeven, acht jonge mannen, die oorspronkelijk de N. G.-groep
vormden. Het was wel degelijk een algemeene litteraire verheffing op
verwijderde plaatsen, onder de meest verscheiden kringen, ongeveer
parallel gaande met dergelijke verheffingen in economische en politieke kringen.
Het was - om 't nog eens te zeggen - een bewustwording, tegelijk van eenheid en van afzonderlijkheid. Eenheid van het eigen levert
met al het bestaande. Mzonderlijkheid vooral van andere individuen,
met aparte gevoelens, aandoeningen, overtuigingen tegenover de conventioneele, de gangbare, de gemeene •••• En voor sommigen beteekende dit een bijzonder en sterk gevoel van verwantschap met de
natuur, zich openbarend in nieuwe en innige gewaarwordingen,
nieuwegevoelsindrukken uitde oude verschijnselen, welke nieuwe ontvankelijkheid zich dan weer omzette in hernieuwde belangstelling in
de natuur en in alle dingen van het gewone leven.
Zoo kwamen die jonge literatoren tot het Fransche naturalisme,
als tot het verwante, dat vorm gaf aan het eigen zieleleven.
Wat dat naturalisme was, ligt al grootendeels in het voorgaande besloten. Het was immers het kind van diezelfde gemoedsgesteldheid,
die ook hier het leven een andere gedaante gaf. Alleen waren de Franschen toch nog andere menschen dan wij en was hun individualisme
anders dan het Hollandsche.
Nu doet zich het curieuze feit op, dat de man, die zich tot de profeet van het naturalisme maakte, die het meest en langst er van sprak,
die - meen ik - zelfs den naam uitvond, juist degeen was, die in zijn
werk de naturalistische beginselen regelmatig verraden heeft. Zola, de
auteur van de theoretische handleiding, Le Roman naturaliste, was
eigenlijk een romanticus, en men moet tot de Goncourts gaan om het
echte naturalisme in actie te zien. Dan bemerkt men inderdaad-wij
zagen het al- dat de naturalistische schrijver de belangstelling heeft
van den geleerde voor de tallooze détails van het leven, ook dat er een
collectionneur van curiosa in hem steekt, ook dat hem het gansche
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leven der verschijnselen, zonder voorkeur, gelijkelijk belangstelling
inboezemt, zoo dat hij a-moreel tegenover de wereld staat. De naturalistische schrijvers voelden zich aan al het levende verwant; het sprak
helder tot hen, als gelijk tot gelijk, en aldus, zoowel trotsch op deze
nieuwe verwantschap, als nederig tegenover dat oneindige, machtige
ooncert van levensstemmen, wisten zij niet meer van de vorige onderscheidingen in verschijningen die men verwerpt en zulke, die men
aanvaardt. Hun belangstelling was universeel, maar uit reactie tegen de
tegenstrevers, de bespotters en haters van hun nieuw leven, accentueerden zij dikwijls het a-moreele van hun richting en spraken juist
graag over het z. g. onzedelijke, het vieze, het leelijke, het lage. Juist
omdat de wereld daar zooveel op tegen had. Maar deze voorkeur voor
de dingen, die men vroeger negeerde of verzweeg, was toch geenszins
het essentieele van het naturalisme, zooals vele eenvoudige zielen geloofden. Het essentieele was, dat het leven zelf, de dingen zelf stem
zouden krijgen, door den artiste heen, dat zij zich zouden zeggen, als
v. Deyssel het heeft uitgedrukt. Met algeheele verloochening van
eigen voor keur moest de kunstenaar zijn gewaarwordingen door de
dingen verwoorden, letterlijk het leven zelf laten hardop leven, dan
zou er vanzelf een drama ontstaan. Het leven brengt zelf zijn drama's
mee, zoo luidde het naturalistische credo. Men moet bedenken, dat
die jonge kunstenaars zoo heel erg genoeg hadden van de onnatuur en
gezwollenheid der Romantiek, waar het altijd ging om overdrijving,
uit het gewone verband rukken, in ongewone belichting stellen, tot er
een gekunstelde wereld en leven ontstonden, naast de werkelijke
wereld en het gewone leven, en waaraan niemand, dan de heel onnoozelen, meer geloofden. De kunst tot dat gewone leven terug te
brengen, kunst en werkelijkheid te verzoenen, dat was de taak die
het naturalisme ondernam. En om terstond de nieuwe wijze van zien
en voelen duidelijk te stellen en te doen onderscheiden, begon men
met het vooral héél gewone, het gemeene, het lage, het vuile, om ook
daarvan het karakteristieke, het eigen leven te toonen.
De Goncourts deden datgetrouwelijk in hun boeken, Zola in zijn
cyclus Rougon-Macquart, waar hij dan nog bovendien allerlei nieuwe
wetenschappelijke erfelijkheidstheorieën bij te pas bracht, alsook de
theorie van het invloedrijke milieu, die door Taine was opgesteld.
Maar de gist in al die vele baksels, wat de onsamenhangende bijzonderheden verbond en verhief, was ten slotte toch weer niet iets dire cts van observatie, maar het zuiver geestelijke van een wereldbe-
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schouwing: Zola's sterk pessimisme. Want dit is het curieuze in den
grooten geest, die Zola was, - het curieuze, dat het individualisme
wel meest in persoonlij kheden bewerkt, - dat zij zich innig aan het
leven verwant gevoelen in hun zinsgewaarwordingen, terwijl hun
hoogere geestelij kheid eenzaam blijft, juist alle contact gaat missen
en tot zwaarmoedigheid vervalt. Flaubert, Zola, Ibsen zijn drie groote
voorbeelden van individualisten, vierders van het zinneleven èn peS3imisten. Ik wijs eenigszins nadrukkelijk op deze tegenstellingen van
levensbelangstel!ing en levensafkeer in één persoonlijkheid, omdat
wij in onze Tachtiger Beweging een gelijksoortig verschijnsel zullen
ontmoeten.
Bij de verscherpte gewaarwording, de klare ondervinding van al de
kleine betrekkelijkheden van het dagelijksch leven, bleef daaruit het
onsamenhangende, vluchtige en doellooze alseinindrukachter. En dit
beduidde onmiddellijk pessimisme. Zola, De Goncourts, De Maupassant hebben het allen als 's levens droesem gevonden en het scheen
onvermijdelij k voor wie in denzelfden geestesstaat ook hier trachtten
te werken.
In het jaar 1885 kwamen tegelijk twee bundels uit van jonge menschen, die elkaar waarschijnlijk niet kenden en die ook geen van
beiden tot de N. G. groep in engeren zin behoorden •.Het waren studies naar het naakt Model van Frans Netscher en Uit het leven van
Cooplandt.
Met dit proza begint feitelij k de Beweging van 'So in haar voornaamste uiting van viering des uiterlijken levens. Te voren waren er
critische artikelen geweest en eenige verzen, maar nog geen beeldend
proza, dat den nieuwen geest ademde.
Want hier is waarlijk iets nieuws, van toon, van onderwerp en van
geest. De beide titels zeggen het al. Die van Netschers boek zelfs uitbundig en uitdagend, dat men zich hier aan niets storen en observatie
pur et simple geven zal. Uit het leven schijnt kalmer gezegd, maar het
had toen ook een demonstratieven toon. Het beteekende: uit het heel
·gewone leven, met vermijding van precies alles wat niet banaal zou
zijn. En vooral ook grauwen somber. Kloos schreef van Cooplandts boek: "Er hangt door al deze schetsen een grauwe, vaderlandsche hemel uitgespannen, en daaronder warrelt het kleine doen en
laten der alledaagsche wereld heen en weer, en sukkelt langzaam aan
naar het graf. Alles is gewoon aan deze menschen, hun ziel en hun
lichaam, hun lotgevallen en hun einde, maar toch interesseeren zij,

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWBGING

44 1

omdat het inderdaad menschen zijn. Uit het leven is een stuk leven,
naakt, kaal, waar menschenleven:' Naakt, Kaal, waar menschenleven .... daarheen ging dus weer de belangstelling. Aan zichzelf het
leven voelen, zich er zuiver en nuchter rekenschap van te geven, dat
was het streven van die jonge letterkundigen, en dat beduidde een
verandering van geest, zich openbarend in 't geheel en in alle bijzonderheden van hun werk. Ziehier een citaat uit de studie Miss Nelly,
van Frans Netscher:
"De pianist van het "Alhambra" drukte op het knopje der electrische
bel, en eene hagelbui van metalen tikjes stortte met een zenuwachtig gekletter in de zaal neer. Daarna keek hij met een haastige hoofdbeweging
naar het tooneel, legde zijne handen op de toetsen, en begon de Ouverture van een engelsch liedje af te rammelen ......
"Miss Nelly had haar stoel verlaten. De armen naar achteren buigend
had zij haar tournure een weinig opgepoefd, het hoofd over den schouder vlij end om te kunnen zien, en, met kleine stuipachtige klopjes der
vingertoppen, eenige plooien recht te schikken. Toen had zij een blik in
de opengesneden buste harer japon geworpen, met een vlugge handbeweging een kantje ingestopt, en was'met glimlachende lippen naar den voorgrond geloopen."

Dan nog dit begin uit Herfst in het woud:
"November. Het had drie dagen, achtereen geregend, met een hoogen
westenwind, guur, najaarsachtig. En de regen had op de paden van het
woud donkere plekken in de aarde achtergelaten. De atmosfeer was nu
zonder wind, stiÎ, doorschijnénd, onder eene lucht van fletsch, uitgewasschen blauw. He hooge boomen stonden strak, zonder beweging in hunne
toppen, de takken uitvleugelend, met de stammen in den grond geprikt.
En in 't bosch, onder het gebladerte, in de verte, hing een wasemachtige
damp, dungrijs, uitgezweet door de vochtige aarde, waarin de laatste
boomstammen hunne vormen lieten wegsmelten, nevelachtig, als in het
perspectief eener opera-decoratie."
.

Ter vergelijking het b~gin van e-::n verhaal uit den bundel Burgerluidjes van Justus van Maurik, die ongeveer terzelfder tijd uitkwam.
Het geldt hier ook een stuk natuurbeschrijving:
,,'t Is nacht, een koude gure Novembernacht.
Dewindgiert huilendtusschendeschoorsteenen, of langs de natte, druipende daken en goten van de hooge huizen der slapende stad.
Zwart en somber is de lucht; geen ster schittert aan het uitspansel, maar
zware wolken jagen en verdringen elkander, om zich over de kille, huiverende aarde te ontlasten.
De dikke droppels vallen onophoudelijk dicht en stormend neer, als
schreiden de wolkgevaarten over het akelige van den duisteren nacht,"
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Ik heb gecursiveerd waar de visie tot enkel rhetoriek wordt •••• en
dat blijkt dan haast overal, ten bewijze, hoe de auteur zelfs niet
naar een eigen verbeelding zocht. Hij nam eenvoudig het gebruikelijk
cliché over, dat zooveel jaren romantiek in de verbeelding der
menschen van een Novembernacht gemaakt hadden.
Doch meestal is de auteur geenszins op beschrijven ui t Hij redeneert en causeert, op de wijze van Potgieter, van Bakhuizen van den
Brink, maar veel slapper en met heel veel minder geest. Aldus
(Eene Première):
"De tooneelwereld is zonder tegenspraak "een wereld op zich zelf," en
menig cosmopoliet, hoe ruim en ver zijn blik ook reikt, sloeg nog nooit
een oog in die kleine wereld, besloten tusschen de heilige wanden van den
tempel der Muzen." enz.

Ten bewijze dat deze ~oort schrijverij de gebruikelijke was ook in
de tachtig jaren (en nog lang naderhand) deze beschrijving uit een
boekje van Werumeus Buning, eveneens een veelgelezen auteur uit
dien tijd. "Uit en thuis met de Tromp" heet het boe kje. De "Tromp"
zal het anker lichten voor de groote reis:
"Hier (op het dek) is drukte en beweging genoeg om alles te vergeten.
"Dienstl" De "dienst" roept ons. Verschillende personen worden dan
hier dan daar heen geroepen. Vooral de stuunnansleerlingen rennen door
het schip heen met allerhande boodschappen."

Eindelijk dit over Rio de Janeiro:
,,0 wat is dat mooi, wat we nu achtereenvolgens te zien krijgen. Rondom bergen, waarvan de hellingen hoog naar boven loopen, zoodat we naar
den top ziende, heelemaal ~aar boven moeten kijken. Overal met groen
bedekt. Door onze binocles kunnen we de vruchten zien hangen. Heerlijk! En dan, hooger op, zien we witte stipjes, in en tusschen het groen,
doch als we er den kijker op richten, zien we dat het een villa is, of een
groote buitenplaats met haar bijgebouwen en stallen. Soms ook wel een
kerk of een klooster, terwijl we op verschillende punten rookende, hooge
schoorsteenen zien van fabrieken en wat dies meer zij ......

Cursiveering is hier onnoodig, zulk proza spreekt wel zelf
ter verduidelijking van het onderscheid der geesten van vroeger en nu.
Van Maurik en Buning betoonen zich hier gemoedelijke kletsers
over en naar aanleiding van allerlei merkwaardige voorvallen en toestanden in 't leven. Maar Netscher en Cooplandt trachten zwkevoorvallen en toestanden zelf in de verbeelding des lezers op te roepen, als
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een film voor de oogen te doen voorbijtrekken, zonder andersofmeer.
Willem Kloos karakteriseerde in die jaren de nieuwe en de oude
kunst in 't algemeen als volgt:
.,De lyrische re~t geeft de werkelijkheid niet zooals hij die ziet, maar
zooals hij haar voor de literatuur heeft toebereid met een sausje van gevoeligheid en humor. Hij weent en door de halfgeopende natte oogleden ziet
hij de wereld daarbuiten hangen in een mist, die de omtrekken verweekt
en de kleuren verwart, en dan lacht hij haar weder toe, tot zij van den
weeromstuit mee gaat lachen en allerlei grappige capriolen maakt. Hij
heeft een magazijn vol van gevoelens en dogma's over godsdienst, zedelijkheid en maatschappij, en gooit die als een emmer water over de werkeJijkheid heen, tot dat alles druipt van zijn ideeën en men geen voorwerp
kan aanraken zonder een natten vinger te krijgen. Dit schrijvers-procédé
kan voorzeker, als het uit de natuur des schrijvers zelven voortkomt en
geen aangeleerd kunstje is, zeer fraaie boeken het leven schenken, maar
de tijd der groote talenten voor die manier van werken is voorbij.
De hedendaagsche realistische artist ziet de dingen aan met klaren kalmen blik. Hij stelt er zich mee in contact, dwars door alle conventie en
vooropgezette ideeën heen, laat haar op zich inwerken, vrij en onbelemmerd. Soms geschiedt die inwerking zoo heftig, met zulk een storm van
passie op de naakte, onbevangen ziel des schrijvers, dat hij, op zijne wijze,
lyrisch wordt, als Zola. Maar dan is het een lyrisme, dat niet van den schrij
ver, met zijn behoorlijk-gereglementeerde en maatschappelijk opgevoede
ziel op de werkelijkheid, maar van de jagende, stormende werkelijkheid
op den schrijver overgaat. Hij dringt zichzelf niet op aan de realiteit, hij
ondergaat haar, maar met zijn volle, met verhoogd bewustzijn ....
Vaak echter is de ziel des schrijvers als een klare, effen spiegel, waar het
leven in weerkaatst, met al zijn kleuren en lijnen en bewegingen, een onafgebroken en zuiver beeld: en dit is het geval met Cooplandt. Hij ziet zijn
personen met hun zinnelijke gewaarwordingen, hunne kleine gedachten
en sentimenten en geeft ze weer, nauwkeurig en onbevooroordeeld, zonder
de vluchtige antipathieën van zijn eigen ik, dat zoo weinig is in vergelijking
van die groote werkelijkheid daar buiten. Hij kleedt niet en siert niet en
liefkoost niet de poppen zijner maatschappelijke meeningen, hij neemt
het leven der werkelijke menschen in zich op, en boetseert hunne beeltenissen met vaste hand."

Zoo gevoelde Kloos, die er midden in stond, zijn tijd, de nieuwe
kunst en de oude, en Zoo trachtte hij hun wezen en verschil te formuleeren.
Wij lateren zien kans dit nu een weinig algemeener te doen en dieper
naar 't wezen toe, omdat wij meenen beter te begrijpen wat hier gebeurde.
Het is dat nieuwe contact van Ik en Wereld, het is, dat zij "die jon-
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geren" het naakte, het enkele leven, het leven opzich zelf, weer uiterst
belangrijk vonden, omdat het hun als wonder verscheen en alle dingen
inderdaad "nieuwe gezichten" hadden.
Dat wil, nog anders, zeggen, dat zij allen in hun verhoogde gevoeligheid min of meer dichters waren, natuur- en werkelijkheidsdichters. En aanvankelijk deden zij niet anders dan het contact zoeken
van hun zinsindrukken der werkelijkheid met hun taalvermogen. Het
was hun een wellust te bemerken, hoe het uiterlijke verschijnsel bij
hen het juiste woord, het aequivalente beeld, den suggestieven klank
opriep. Dan was het of het leven zelf door hen sprak en scheen de
eigen persoonlijkheid in die taalexpressie, die gaaf dat leven opriep, te
vervloeien.
Zoo vierden zij het leven, in den zin, dat zij er zich aan overgaven
met hun zinnen en verbeelding, terwijl de vroegere auteurs er critisch
tegenover stonden, omdat het voor hen niet zichtbaar, niet hoorbaar
niet overweldigend wal>. En waar die vroegeren dan over 't geheel
maar beperkte, kleindenkende persoonlijkheden bleken, die wijs
trachtten te doen tegenover dat leven, dat zij eigenlij k niet verstonden,
is het wel duidelij k, waarom hun kunst niet erg voedzaam uitviel. Men
kan dan ook den Tachtigers gelijk geven in hun critiek op
al die novellisten en dichters van vóór 'So. Daarentegen achten wij,
dat het zoo zuiver en precies mogelij k in woorden omgezette leven, de
verwoorde werkelijkheid opzich zelf nog geen kunst oplevert, maar
hoogstens een begin van kunst, materiaal ter verwerking voor kunst.
En dé\t juist wilden vele Tachtigers in hun felle actie niet erkennen.
Er was bepaald overdrijving, parti-pris, bijv. in dat boek van Netscher.
De bloote reproductie van een stuk werkelijkheid kan toch op den
duur, zoo vaak herhaald, niet bevredigen. Het wordt dogmatisch en
fanatisch zooals Netscher het naturalisme hier bedrijft, tot in 't uiterste
verkleind en uitgesponnen. Het lijkt, zonder ergens een verdieping,
toch wel vaak een droge opsomming. Het blijft, om zoo te zeggen:
buitenwerk, het slaat niet naar binnen, in den artiste, tot vü,ioen, tot
een onafhankelijke synthetische werking der verbeelding, maar het
is, "mannetje aan mannetje gezet" een observatie naast een andere.
En daar dit achterelkaar van momenten, van momentaspecten,
bedoeld is, zonder dat het op iets aanloopt, zonder geestelijke
samenvatting .... verveelt het al gauw. Het is werkelijk niet meer
dan studie en het schilderij laat zich nog wachten. Het is een
studie, de methode, de manier van het naturalisme getrouwelijk
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toegepast door den ijverigen leerling en nog wel op verkleinde schaal.
Zoo ook begreep het die andere groote voorganger van Tachtig,
Lodewijk van Deyssel, en hij heeft in zijn opstel Nieuw Holland
er Netscher hard om gevallen. Hij had andere plannen met de
nieuwe kunst en vond het doen van Netscher vrijwel compromittant,
vond het na-doen, onhandige, gebrekkige navolging van wat niet voor
Holland was geschapen. Men had hier geen imitatie-Zola en Cam-Ue
Lemonnier noodig. Men had een eigen kunst noodig, eigen gevoel in
eigen taal gezegd. En ondertusschen gaf hij die al vast in zijn hartstochtelijke verheerlijking van het proza eninzijn geweldig opdringend
persoonlijke vertoogen over hetgeen kunst had te zijn. Het accent van
dit betoogend proza was hier sedert Multatuli niet vreemd, doch het
was nog veel sterker, brutaler, machtiger persoonlijk dan het Multatuliaansche en het leek, ofschoon met een doel buiten zich, zoo erg
ook om zichzelf, om 't genot van zich te uiten, geschreven. Dit vooral
was het nieuwe er aan. Het critische leek haast bijzaak, het zeggen
woordstormen, woordrazen, woordzingen, woordsuizen leek het
waarlijke doel. En zoo was 't ook. Die eerste aarzelige, nog onbeholpen aanvangen van de nieuwe kunst werden haast aanstonds overdonderd door de zware stem van dezen geweldenaar v. Deyssel. Want
zooals dit opstel van zijn Nieuw Holland een nieuw betoogend proza
beteekende, met zwaren klank en rythme en overweldigend van persoonlijkheid, zoo werden de uitingen van het nieuw beeldend proza
dadelijk overstemd en overheerscht door zijn roman Een liefde, die
in hetzelfde jaar 1885 verscheen en waarover wij straks te spreken
komen.
Om te beginnen hebben wij nu de aanvangen van het nieuwe gezien
tegenover het oude. Ik zal de meest mar kante trekken van beide nog
even herhalen.
De vóór-tachtiger schrijvers dan gevoelden voor hun kring, voor
hun stand, zelfs voor hun stad en desnoods voor den staat, met al dier
belangen en instellingen. Zij voelden en interesseerden zich maatschappelijk, gematigd sociaal, en daar ieder van hun klasse zoo voelde,
waren hun werken gemeen-verstaanbaar en misschien wel populair.
En waar schreven zij over? Meest over het familieleven of het maatschappelijk leven in hun stand, maar dan in een gevoeligen of moralistischen toon, die verklaarde waarom er over dat stuk familie- of
maatschappelijk leven geschreven werd. Die gevoelige, moralistisch e
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ook wel humoristische opvatting was de eigenlijke beweegreden voor
het verhalen. Het verhaalde zelf was de lieflijke, of spannende of
amusante illustratie van een tekst, als 't ware, en gewoonlijk kwam 't
op die tekst meer dan op de bewerking aan. Behalve dan wel in 't
humoristisch geval. Grappen mocht men ook maken om zelfswil.
Daar nu de teksten, ik bedoel de gevoelvolle, moralistische, humanistische aanleidingen en samen- of opvattingen tot verhalen betrekkelijk schaarsch waren en men de op zichzelf onbelangrijke dingen
toch niet altijd op dezelfde manier kon bekijken, gingen de schrijvers
gaarne om stof naar het verleden. De anders onbelangrijke dingen
werden in de verte van zelf ongewoon en belangrij k. De moreele opvatting des levens bleef dezelfde, maar de illustratie werd verrassend
nieuw, interessant en leerrijk. Het wa" de bekende oude wijn, maar in
aangenaam nieuwe zakken. Vandaar de vele historische romans, novellen en schetsen, die in dat tijdvak van een halve eeuw verschenen
en die, onder meer, de moeilijkheid openbaren om in den eigen
tijd nog ontroerend of amusant te zijn. Van diezelfde verlegenheid getuigt ook, dunkt mij, de ik-vorm waarin zooveJe van die boeken geschreven zijn, over 't geheel het naar voren brengen en zich inmengen
van de persoon des schrijvers. Het was eerstens altijd de maatschappelijke meneer, die hier aan 't woord kwam, en dat mocht men best
weten, daar hoefde niemand u'ch voor te schamen, die verstandig of
of gevoelig praten kon. Zelfs was't gewenscht die persoonlijke autoriteit van den schrijver - als 't kon geestig of anders tenminste diepernstig-te laten gelden.Dat vulde de gaten der belangstelling,dat deed
vertrouwen stellen in de degelijkheid der lectuur voor ernstige menschen, die niet beuzelen wilden, en moest een goeden dunk geven van
schrijvers persoonlijkheid en zijn kennis. En zoo gebeurde het, dat
in al die vele verhalen de Ik-vorm heerscht en overheerscht, het persoonlijkeonmiddellijkin contact treedt met den lezer, alsof de schrijvers altemaal machtige, rijke persoonlijkheden waren. Wat precies
niet het geval was.
Zoodra nu het individualisme komt, verdwijnt in eens het Ik van
den schrijver uit de verhalen. Juist het tegendeel van hetgeenmenverwachten zou, als men bedenkt, dat individualisme het meer persoonlijke gewaarworden beduidt. Toch is er geen tegenstrijdigheid. Het is
eenvoudig, dat de emotie al het andere verdringt. De schrijver heeft
geen behoefte of aanleiding meer zelf tot het publiek te praten, wijs te
zijn, hoogzedelijk of grappig; hij denkt nauwlijks meer aan zijn pu-

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWEGING

447

bliek, hij luistert eenvoudig naar zich zelf, als naar een klankbodem
voor de geluiden van het leven. Hij weet ook niet meer van zijn familie of zijn stand, hij heeft geen speciale belangstellingen meer, want
het leven, de onmiddelijke werkelijkheid doet hem aan. Hij is als
nieuw geboren in een wereld waar alle dingen nieuw zijn. En deze
moeten spreken, niet hijzelf, hij is maar een instrument en onbelangrijk tegenover het leven, dat eindeloos en grondeloos is.
Zoo kan men niet zeggen, dat al deze nieuwe menschen liefde voor
het leven, allereerst het uiterlij ke leven, hadden, of zelfs maar belangstelling er voor. Dat was bij de ster ksten, de gevoeligsten ongetwijfeld
het geval, !Ilaar het gold niet voor allen. Doch wel voor allen gold, dzt
het leven, het gewone leven voor hen onwee~taanbaar was geworden.
Zij waren er in letterlijken zin aan gehecht, aan vast, zij waren er aan
verslaafd, het drong zich aan hen op en zij moesten er van gewagen,
hoe dan ook. Meeslepend, machtig en tyranniek was het voor hen.
Voor enkelen een durend wonder, een bron van eindeloos afwisselende zaligheid, voor anderen een zwijmel, een dronkenschap, die tot ál
krankzinniger orgieën voerden, voor nog anderen een benauwing, een
durende obsessie .... Maar voor allen iets waar zij zich vanzelfsprekend
mee bezig hielden, dat de dagen vulde tot geluk of rampzaligheid e~
nauwlijks tijd liet voor anderen en geheel niet voor de maatschappij.
Het is duidelijk, dat in zoo'n geestessfeer de auteur verdwijnt achter
zijn verhaal, dat de natuur er zelf stem schijnt te krijgen, de dingen
van het dagelijksch leven of de dagelijksche menschen. Want er bestaat ook niet de geringste behoefte naar iets ondagelijksch en bijzonders te gaan zoeken, waar het gewone zoo imponeerend is en alles,
zonder onderscheid, even belangrij k. Zie daar dan nog eens een grond
voor de frequentie van het zoogenaamd lage en gemeene in de individualistische literatuur. Zij zochten het gewone, dat immers het gemecne is en waren zelf verbaasd en verheugd ook daar het indrukwekkende te vinden. Maar van aanbegin af bracht het individualisti!>che
ook het sombere mee, dat in tafreelen ~an het lage volk juist zijn
meest gereede en eenvoudigste bevrediging vond. Want het
sombere is onafscheidelijk van elk aanvankelijk individualisme,
dat de betrekkelijkheid en nietigheid van het eigen individueel
leven eerder gevoelt dan zijn verband met het eeuwige en absolute.
Het hangt er maar van af, waar in 't gevoel het accent ligt. Enkelen
kunnen zich, en dan nog maar bij wijlen, totaliteit voelen, de
meeste ndividualisten echter merken vooral hun verlorene kleinte
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de onbegrensde eeuwigheid en kunnen daar niet van
ZWiJgen.
Zoo bij Netscher en Cooplandt, die in 't vervolg bewezen hebben
geenszins morose schrijvers te zijn. Hetnieuwontdekte leven werd aanvankelijk ook voor hen in hun boeken een donker leven van doelloos
en uitkomstloos zorgen, hoe kleiner 't was, hoe meer verbijzonderd,
hoe drukkender. En dat geeft die tweede schijnbare of oppervlakkige
tegenstelling van een toegewijde, uiterst nauwkeurige studie van zinloos, volstrekt banaal leven. Maar, zooals Kloos zeide, het is leven, het
leeft en dat staat voor alle andere belangrijkheid, dat maakt alles goed.
Men moet evenwel begrijpen, dat dit zwaarmoedige een geestelijke
verdieping, verinniging vormt van de nieuwe kunst, die zoo direct bij
het uiterlijke leven stond. Het aanvankelijke was, men zou kunnen
zeggen: voorkeurlooze verwoording van de uiterlijke dingen, voortkomend uit een drang van gewaarwordingen, die om uiting vroegen.
Zoo vonden wij het in menig stuk bij Netscher, zoo vooral bij Van
Looy.
Van Looy behoorde niet tot de naturalisten. Hij kwam van een
gansc.h anderen kant, den schilders kant. Hij had als leerling der
Rij ksacademie de prix de Rome gehaald en zat in Italië of Spanje om
de verplichte studies te maken en schreef zijn vrienden eenvoudig
brieven. Maar die beschrijvende brieven, een beetje meer verzorgd,
bleken literatuur, impressionistische literatuur, behoorende bij zijn
impressionistisch schilderen. Nauwkeurig schjlderlijk aangekeken,
bleek de wereld in Fteratuur hetzelfde aspect te hebben als naturalistisch aangekeken. Het individualisme gaf hier in beide gevallen hetzelfde resultaat, de verhoogde gevoeligheid voor zinsindrukken, het
sterke inleven, deed voor elke gewaarwording het equivalente woord
vinden, het woord, dat in zijn beteekenis en klank het juiste beeld van
het geziene opriep bij den schrijver en bij zijn geestverwanten.
Zoo schrijft Van Looy in de eerste N. G. nrs. verschillende korte
opstellen, die evengoed naturalistisch proza konden heeten, verwoording van zinsindrukken, samenwerkend- tot een totaalstemming van
een zeker moment of een zeker landschap.
En dit alles bleek tegelijk subjectief en objectief, episch en lyrisch.
Want terwijl men zich als't ware door de dingen zelf, door de buitenwereld liet voorzeggen wat geschreven zou worden, was hetgeen op
papier kwam toch niet minder de zeer persoonlijke gewaarwording
van den schrijver. In plaats van het verstandelij k redeneerende Ik,
In
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kwam onbemerkt het gevoels-Ik, dat uitteraard lzng niet zoo gemeenverstaanbaar was als het verstandelijke.
Zoo verkeerde dat koel-wetenschappelijk bedoelde, dat streng objectieve naturalisme allengs tot al beperkter en al hartstochtelij ker
subjectivisme, tot zuivere persoonlij kheidsuiting, eerst en meest bij
den man, die hier het naturalisme zoo geestdriftig had ingehaald,
Lodewij k van Deyssel.
Zijn eerste roman Een Liefde verscheen in hetzelfde jaar 1885,
waarin de N. G. werd opgericht en het was een verwonderlijk boek,
als te voren nooit was gezien. Het scheen inderdaad een toepassing
van de leer, dat kunst passie moet zijn en dan nog wel erotische passie,
als Lidewijde van Busken Huet bedoelde te zijn, maar eigenlijk
niet was. Een Liefde schijnt het boek, dat achter B. Huets befaamde
voorrede had behooren te volgen, een geweldig choquant boek voor
de oudere wereld, al geheurt er nauwlijks overspel in. Naar hetuiterlijk gebeurt er zelfs nauwlijks iets in. Een jong hartstochtelijk meisje
verliest haar vader, betreurt hem heftig en trouwt met den man harer
keuze. Ziedaar al het uiterlij k gebeuren. Maar innerlij k gebeurt er
heel veel, in den geest van dat jonge meisje gaat een wereld onder en
wordt uit den chaos een nieuwe geboren, en de gansche werkelijkheid is daarin betrokken. Een ontzaglijk vuur van hartstocht
vlamt op en brandt uit, zonder dat iemand het berner kt. Van ontroering tot geestdrift, dan tot extaze en zoo goed als waanzin gaat haar
liefde, haar gansche wereld trilt en wankelt in de verbijstering van
haar zinnen, zonder dat het onschuldig voorwerp van die neiging er
ieb van begrijpt. Dan, op een goeden morgen, heeft de storm uitgewoed en ontwaakt zij als een gewone vrouw, met voor haar man een
hUlseÜjke, vriendelijke neiging zonder meer. Het drama is voorbij en
een lang leven van gelijkmatige rust wacht het echtpaar, dat après tout
niets liever verlangt. Wat er in 't boek gebeurd, is inderdaad een
Liefde, een zinnelijk-geestelijk proces, ondergaan door een volmaakt
argelooze jonge vrouw, die zichzelve niet weet. Er is een banaal
mooie man met een dikken snor, en een heftig, levensonwetend jong
meisje, en hij wordt de held harer droomen. Eerst, in de vele veranderingen van het uiterlijke leven,-den dood van haar vader, haar huwelijk, het nieuwe huis en zijn inrichting, dan de zwangerschap en de
bevalling - blijft haar gevoel nog op den beganen grond van het gewone leven. Maar als, ná haar bevalling, de slepende ziekte komt, het
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lichamelijk lijden, de verwijdering van haar man, eindelijk de vereenzaming in het wegsterven van zijn liefde, begint in het eindeloos verlangen de bovenmatige exaltatie en sublimatie van den
Geliefde.
Alles in haar roept, als in Salomo's Hooglied, om den Geliefde,
alles rondom spreekt, zingt, jubelt van den Geliefde; hij is in den stralenden zonnedag en den drukkend dui~teren nacht, in al de kleuren
en lijnen van bloemen en boomen, in de wisseling van zon en schaduw.
Tot zij ganschelijk één wordt met den geweldigen zomerdag, in een
hijgend extatische verbeiden van Hem ..••
Maar als op Zondag, op 't gewone uur, in het nuchter daglicht, in
zijn gewone karretje, de werkelijke man komt, stort haar liefdewereld
ineen. Want die keurige, knappe meneer, met zijn mooien snor en gezond gezicht, dat is de Geliefde niet, dien zij wachtte •... Ziedaar het
groote, innerlijke, tragische misverstand: d...t haar liefde de werkelijkheid overleefde, in plaats van, als gewoonlijk gebeurt, zachtjes aan
en in de werkelijkheid dood te gaan. Trapsgewijs wordt dan de geïdealiseerde persoonlijkheid al nuchterder aangezien, zonder schok krijgt
de phantaisie haar gewoon menschelij ke afmetingen en waarden terug,
zoo geleidelijk, dat de liefhebbende nauwlijks bemerkt hoe zijn gevoel
van karakter veranderd is. Maar hier, door de lange ontbering, door
de zwakte van deze jonge vrouw met haar heftig temperament, verliest in de eenzaamheid haar exaltatie elk verband met de realiteit
en schiet mateloos uit en staat onverhoeds voor den hollen afgrond
van haar eigen onwerkelijkheid, als de kleine, reëele aanleiding tot
haar droom zich argeloos opdoet. En dan beleeft zij de gebrokenheid
en ontoereikendheid van 't leven, dat reikt naar het oneindige, smachtend maar vruchteloos, om ten slotte klein en koud achter te blijven
beneden op de leege aarde. Haar liefde blijkt een hopelooze vergissing
en handewringend, in uiterste rampzaligheid, staart zij op het bankroet van haar leven.
Zie hier:
"Toen Jozef de kamer binnenkwam, hadden zij beiden, in een snelheid
van opkomen en vergaan, dezelfde gedachtegewaarwording.
- Daar ben ikl Hoe maak je 't Thilde? Je hebt in 't geheel niet geschreven. En zijn glimlach naderde van de schuin-open delJr, en slonk wech
toen hij haar bleek zag beven, en zijn oogen voelden: wat ziet ze er vreeselijk vreemd uit, ze heeft stellig met een anderen man geslapen, in elk geval
blijf ik kalm; en zijn glimlach dacht in haar voort, in één slag van uiterste
angst, éen stuipende siddering van haar verstand, éen vreeselijke stilstand
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van haar hart: dit is hij niet, dat is hij niet, ik ben met een anderen man geweest.
Zij voelde haat denken vernield, zij voelde zich wezenloos worden. Haar
voeten werden koud en zij waggelde, met een licht doorbuigen van haar
knieën. Maar de groote smart van haar verstand rukte haar te-rug in de
levende werkelijkheid der angst-licht vlammende kamer. En zij wist de
grootte van haar liefde en dat hij die liefde niet was."

Daar Mathilde echter een gewone, van nature gezonde vrouw i:.,
komt haar vitaliteit deze crisis te boven en herinnert zij zich op den
duur niet meer wat haar scheelde. Het slot van het verhaal luidt dan:
"Toen zij einde October terug waren in Amsterdam hield zij niets meer
over van dien raren zomer buiten als de slappe herinnering van een droom.
In April van het volgende jaar beviel zij weêr, van een dochter."

Zoo is dan de eerste roman, het eerste romantisch verhaal van langeren adem, dat de nieuwe kunst opleverde. Het is niet moeilijk te
zien, dat het ver boven de bundels naturalistische kunst, die ik noemde
uitgaat en dat het met de oudere literatuur nu ook werkelijk niets dan
de letters gemeen heeft.
Het is niet meer maatschappelijk en gemeenschappelijk d.w.z.
zeggen: interessant, liefelij k, grappig, zedelij k, vernuftig. Het was
uiterst, 't was direct naakt menschelijk, zonder eenige beperking naar
fatsoen of zede of hartstocht of gedachte. Het ging over een mensch en
niet over een dame. Het ging zelfs niet over den geestelijken of verstandelijken mensch, maar over den llchamelijken zinnelijken. Het
was een klaterende, tartende, ineens tot zijn hoogste consequenties
gedreven openbaring van het nieuwe kunstgevoel, en de wereld stond
er, begrijpelijkerwijs, paf van, van zoo iets ::.tuitend ongewoons.
Zeker ongewoon! Men moet een heel eind in de Hollandsche letteren
teruggaan om een dergelijke beschrijving en opvatting van de liefde
te ontmoeten, misschien wel tot de middeleeuwen. De bezadigde
Hollandsche menschen waren zoo lang gewend liefde in boeken gelijk
te denken met voor ieder zichtbare huwelijksverhoudingen, dat deze
wijze van de liefde te zien hen wel moest hinderen. Want dit was tegelijk èn de brutaal lichamelijke liefde, de vleeschelijke passie, zonder
eenige terughouding gezegd, èn 't was de mystieke liefde, de éénwording boven het persoonlijke uit van mensch en wereld. Dat hinderde
het publiek ook, en 't is de vraag wat hier 't meest hinderde: het zinlijke of het vergeestelijkte. Beide waren vreemd aan den gemiddelden
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lezer. Van 't zinlijke gruwde hij, als van 't lage, maar voor 't
andere stond hij absoluut vreemd en onzeker. En dat was niet pleiûerig voor de eigenliefde, te minder nu men van de gansche wending, van de geheele levensopvatting in 't verhaal niet uitermate veel
begreep.
Hier was zoo heelemaal niet de roman-intrige, die men gewoon was.
Hier was noch de sentimenteel romantische opvatting van den
Strijd der Geslachten, noch de plat humoristische, noch de plat-mystische, de griezelige, verhaalinhoud. Er was niets uiterlijks. Alles was
drame intime, en 't is niet ongeoorloofd dat wij ons hier even Flauberts
Mme Bovary herinneren.
Ook Mathilde, uit v. Deyssels boek, is een zoekster van de ideale
liefde, al is haar zinlijkheid daar in hooge mate mee gemengd. Die doet
aan 't ideale vooral niet af. Wat zij zoekt en schreiend begeert, is de
volkomen éénwording naar lichaam en ziel, en evenals bij Mme Bovary hecht zich die drang aan een vrij toevallige menschverschijning,
tot zij in leed en nood haar vergissing heeft erkend, tot zij weet dat
haar liefde gold wat geen vorm heeft en niet vervuld zal worden. Dan
sterft zij niet, als Mme Bovary, maar wordt weer gewoon. Zij is overigens maar een banaal vrouwtje, zonder zelf-inzicht. Wat het gewoon
maatschappelij k leven haar niet aanbiedt en niet accepteert, dat kan
zij zelve op den duur begrijpen noch willen. Het was alles een vergissing, die droom van hartstocht. Zij heeft immers een gemakkelijk
leven en een aangenaam thuis, en haar man is "een beste, goeie vent";
die doet als iedereen doet en haar zoo behandelt, als zij in redelijkheid
kan verlangen.
Zóó eindigt het boek, in een vlakke, koele ironie. Van de ijshoogten en de gloeiende kolken des levens is een ziel weergekeerd naar de
heel platte vlakte van het dagelijksch bestaan. De liefde bleek een
misverstand in haar verband met een ander individu en met zekere
daartoe bestemde maatschappelijke vormen. De hoogste passie bleek
een dwaasheid en een onpassende hinder in gewone verhoudingen,
zooiets als een toren op een kippehok.Het kan er niet geveeld worden.
Wij zijn hier te klein behuisd en doen vooràl in Holland die dingen
maar simpeltjes af. Een engagement, een trouw, een bovenhuis. Dan
een kindje en een goede positie. Ziedaar voor ons de liefde, die wij ons
gaarne goddelijk denken.
Maar dit van Mathilde was enkel dwaasheid en 't lijkt maar goed,
dat er eind aankwam. Men kan er op deze wijze nauwlijks meelij
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mee hebben. Hoe kwam dat vrouwtje zoo buitenissig? Zij was anders
niet ongewoon en Zoo hinderde het heelemaal niet, dat zij van dezen
één en onmaatschappelijken waan ten slotte ook werd verlOOt.Zij zal er
te rustiger om leven en Jozef zal er haartebeteromapprecieeren. Het
was enkel een vreemde droom, haar beleving, en zoo stelt deauteur
het ons ook voor, van den wereldschen kant beschouwd ....
Als wij nu de taal en stijl. van het werk bezien, blijkt het\a3nvankelijk in de beschrijvende gedeelten uiterst precies, dogmatisch precies
van détailwedergave. Al dadelijk het begin:
"Doe nou de deur maar dicht, kind, anders vat-je kou. Mathilde deed 't
Eerst draaide zij de onderste helft toe, daarna de bovenste, sloot die af met
een dikken sleutel en hing den sleutel aan een haak, midden aan de bovenste helft der deur, waar Toos, de meid, hem vinden zou."

En verder deze nachtverbeelding, waar de enkele precisie reeds
week voor een aandachtig inleven:
"Het was een stille, hooge nacht. In korte spelingen woei zoetjes de
wind door de trillende blaären der hoomen, vlak bij Mathilde aan den
wallenkant en deed de haarsprietjes dansen tegen haar voorhoofd, en
vlaagde de angst wech uit de kamer, voorbij het onrustig vlammende gas.
Een groote kalmte daalde in Mathildes gemoed. Onder de wijde verte van
den vonkel-krielenden hemel en boven den dorren klank der vér-geruchtende stads-nachtgeluiden, voelde zij het vreemde geluk in haar hersenen
en hart, maar zonder angstige drift, zachtjes, zachtjes, als een dauw van
zaligheid."

Maar de enkel redeneer ende, verklarende gedeelten worden achteloos neergezet, om vooral verzorging of styleering .in den ouderwetsehen zin te vermijden. Het wordt dan een gewoon praten, zonder
eenigen zwier en zelfs syntactisch gebrekkig hier en daar.
"Hij was indertijd, als jonge man van drie-en-twintig jaar, bij den dood
van zijn vader, die hem het effektenkantoor had nagelaten, de Stuwen,
waar zijn vader hem al voor jaren mee ia kennis had gebracht, blijven bezoeken ...."
"Het waren geen diepzinnige vraagstukken van levensbeschouwing of
wljsbegeerte zoozeer, die hij in zijn gesprekkeQ met Mathilde te pas
bracht, tben zij wat ouder werd en vooral na haar te-rug keer van de kostschool, het waren veel meer allerlei zaken van gevoel en verbeelding, hij
wist de muziek uit te leggen, dat is te zeggen: aan te duiden welke hartstochten of welke gedachten die en die melodie uitdrukten, hij wist op de
schoonheid der lijnen en kleuren van teekeningen en op de bevalligheid
van borduurpatronen te wijzen. Het waren ook allerlei dingen, die zij om
hen heen opgemerkt hadden, die zij elkaar toevertrouwden .... "
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In dezen trant, vrijwel stuntelig en onbeholpen, is een niet onbelangrijk deel van het boek geschreven. De reden is duidelijk. Van
Deyssel wist letterlijk geen raad met deze soort noodzakelijke mededeelingen, die geen aspecten en geen momenten betroffen. Vroegere
schrijvers hadden daarvoor evenzeer hun egalen verhaaltoon. Zij beweerden nooit iets anders te doen dan te verhalen.
Maar juist deze verhaaltoon was streng te weren, waar iemand de
werkelijkheid zelve op het papier wilde hebben zonder zijn bemiddelende hand en stem te doen blijken. Er schoot aldus niets over dan
het gebeuren, de voorstelling, even op te schorten, als 't ware, en
droogjes en gewoontjes pratend, te vertellen, hoe het verband tusschen de vorige en volgende scène was. Dat maakte zeer zeker een
bedenkelij ken breuk in den levensvollen groei van het gebeuren, maar
de schrijver zag nog geen kans het anders te doen, zoolang er nog iets,
saamvattend, op te helderen viel.
Maar als dan later dat gebeuren voor zich zelf spreekt, stijgt de
spanning in des auteurs geest en begint er gang en golving in zijn taal
te komen. Het buitene gaat in hem over en hij geeft het, al bewogener, heftig plastisch weer. Eerst nog in stille aandachtigheid:
" ...•De wolken verdwenen en gingen hooger, verder, in golvend bezoomde scharen zwalkend langs de zon. De lucht in het westen en heelhoog boven, blauwde vrij. Donker-geel en zwarte stukjes, in wespen en
paardevliegen, puntten voorbij, op een afstand. Mathilde bleef, zonder
menschen, wier vormen en geluiden haar voelen braken, in vrije alleenheid, en het zuivere geloof, eenzaam en geheel, leefde in haar op; het kwam
zachtjes over het bezonde geelzwarte pad tot haar, het lachte in de zonnewind-tintelingen in de rondte, het vloeide op over het getimmer aan d'over
kant van den weg, over het klakkend gerommel van een rijtuig, over een
ver hondgeblaf, het wolkte in het windgelach tot haar hoofd, het sneeuwde, sneeuwde in stille luchtdruppels van de deinende bladeren. Haar lichaam voelde zij als een vale warmte onder een koele bedekking. Zij deed
haar armen een beetje in de hoogte, om de wind tegen haar oksels te
hebben. Er was geen-een herinnering. Er waren haar wachtende wangen.
in den zomer, leêg en effen; er waren haar oogen, die zij niet voelde, maar
al de zomer zwijmelend tegen verzotte; er waren haar voeten, di~ch over
elkaar legden, om het geluk in haar wezen dicht samen te drukken. Er was
een helle leêgte, achter in haar verbeelding, de angst-afwezigheid."

Hier is rythme en klank, de golving van het gevoel, die naar buiten
dringt, nu Matlnlde aan het buiten zich bewust voelt worden van
haar liefde: " .... het zuivere geloof, eenzaam en geheel, leefde
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in haar op." Het aanzwellend verlangen naar den Gehefde brengt
allengs zelf zijn vervulling. En het is deze stijging en steigering, die de
schrijver geeft in een al heftiger voortjagend rythme, met snelle opvolging, een al hooger stapeling van visies, alle beelden en echo's van
dat ééne ontzaglij ke verlangen ....
"In de om haar hoofd vlagende heete wemelingen bewoog Mathildes
teedere vleesch boven den grond, in de weeke rijzing der onder het grijs
deinende leden. Hoog naast haar donker-glansde het dennenboschje;
merelklanken zilverkrulden in de zware hittelagen, die zwalkten in groengeel smeulende zwenkingen door de ruimten. Zij voelde zich loopen hoog op
het licht-zwarte pad, haar oogen doorvoelden, tusschen den hard vlakken
grond en haar zieke droomenhoofd, den afstand, vol van zwart en glansgeele stukjes krulrinkeling, wasem-warrelend op en np.er, rillend van haar
eindeloos verlangen. De kleine dennen stonden hoog in de lucht boven
haar uit en verritselden hun bladering, proppelend, stippelend tegen de
lucht, wuifbuigend naar Mathilde; het grasveld, rechts, groende zijn vlakte uit, stijf-zijig, met de donkere ondersten en de lichtere uitpuntingen
der sprietjes, het ging verder en verder, met de gegleden gebogenheidjes
en de ranke opzwiepingen der grasjes, een vooruitgang van dribbelende
schubbige lachjes, breeder en meer, groen, donker groen, geel-groen,
goud-groen, lang en ver, wijkend, zoodat haar armen het niet konden
overreiken, en het strekte heen, on-eindig klein en oneindig veel, één
goud-groene lach, die opsloeg en zijn ligging wechschaterde tegen de wijdwijkende blauwte: Jozef! Jozef!"

Zoo gaat dit, in opgang, bladzijden lang voort, al inniger, al woester
tot, in de samenvloeiing van mensch en wereld, het verlangen zijn bevrediging vindt. Hier is inderdaad de orgie, de zwijmel van hartstocht,
de Dionysische opgang naar de eenheid ...• maar dat het Mathilde zou
zijn, die dit ontzaglijke beleeft, komt ons tenslotte weinig waarschijnlijk voor. Daartoe is het te geweldig, in zijn uitdrukking te reusachtig. Het wel hevige en ontvankelijke, maar overigens on-bijzonder
bedoelde vrouwtje, dat Mathilde is, schijnt hier spontaan verdrongen.
De auteur nam het woord en het is de passie zelf, die door hem zich
openbaart, die zich alom ver-beeldt, wier geweld, als met donders van
omringende bergen, weerkaatst wordt. In een al-vermogende taaL
En ziedaar, om te beginnen, de gebrokenheid dezer kunst. Het verhaal was toch episch bedoeld, de beide figuren van Mathilde en Jozef
werden zelfs zeer zorgvuldig "objectief" gesteld en bijgewerkt, en wij
meenen hen aanvankelijk wel te zien. Maar als de auteur warmer
wordt en allengs meer bezield schrijven gaat, verliest hij tenminste
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een zijner personen en daarmee alle proportie uit het oog en verdiept
zich ongemerkt in zijn eigen onderstelde gewaarwordingen. De grootheid van zijn kunnen toont zich dan in een waarlijk machtig lyrisme,
een verinniging iri de sensatie, die, als door een rr.icroscoop, werelden
achter werelden ontdekt en in elke seconde een leven schijnt
te duren.
Doch het epische schijnt onder dien storm teloor gegaan en wat er
zelfs aan grootsche dram2tische gedachte in den opzet van dit verhaal
aanwezig was. Want eerst lang naderhand, als men bekomen is van
dit geweld der verbeelding en van de verbijstering over het schouwspel
van het uit zijn gewone verhoudingen gerukte leven, eerst dan gaat
men zich rekensch;J.p geven wat voor dramatiek hier school. ... en verloren ging.
Wij hebben er van gesproken, hoe de Beweging van Tachtig tot het
drama niet vermocht te stijgen, hier in van Deyssels Liefde was
er echter een, in aanleg. Of is het niet duidelijk, dat wat hier in Een
Liefde gebeurt het enkel geval van Mathilde en Jozef zoozeer te
boven gaat als. het algemeene het bijzondere, het wezen de verschijning overheerscht in zich bevat? De aard en het verloop aller aardsche
liefde is in dit geval van Jozef en Mathilde smartelijk geteekend, in dit
zeer bijzonder geval, waar die illusionistische aard zoo duidelijk te
blijken kwam en de phasen van exaltatie en vernuchtering toevallig
duidelijk gescheiden lagen. En anders noch meer was ooit voor een
waarachtig drama noodig dan dit: een gedachte van 's werelds essentieel bestel, verbijzonderd in een menscheJijk werkelijk geval,datzijn
eigen klein leven leefde en van die gedachte niet wist.
Het schijnt of van Deyssel in deze zeer eenvoudige compostie van
het toevallig van haar man gescheiden vrouwtje die dramatische gedachte der liefde had kunnen verwerkelijken, als met dat andere, zijn
geweldig zinneleven, de storm van gewaarwordingen, deze gedachte
was komen onderdrukken.
En dat was op zich zelf wel tragisch, achteraf beschouwd, dat de
groote vierder van het naturalistisch epos hier in het eigen lyrische
bleef steken, en, uitgegaan tot de wereld der menschen, geen ander tehuis vond dan de eigen ziel. Is dit niet als onwil keurig verbeeld door
het Mathilde-verhaal, het verhaal zelf van de eenzame ziel, die in
haar hooge vlucht alle verband met de aarde verloor en als Icarus meI:
verbrande vleugelen te pletter viel? En beteekent het niet, van het
eerste levensmoment af, de eenzijdigheid, de eenzijdige grootheid van

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWEGING

457

deze individualistische beweging, die alleen in zichzelf leven en
kracht won, maar er nooit 1D slaagde de menschen-wereld meer dan
uiterlijk te doordringen en te doen meeleven.
Zoo bleek aan de poort van het nieuwe leven hoe vele wegen leidden tot allerlei wondere daden van het Ik, maar nauwlij ks een tot de
medemenschen. Zoo gaf het eerste groote romantische verbeeldingswerk een stralend bewijs van die meer dan gewone menschelijkheid
van den nieuwen geest, maar tevens van zijn onmacht om ook gewoon
veelomvattend, "objectief' menschelijk te zijn.
Een Liefde, zoo beschouwd, schijnt zoowel een program als een
kort begrip van de Tachtiger kunst, een proeve van haar vermogen en
van haar falen, het tragisch resultaat van haar bedoeling en haar verwer kelij king.

(Slot volgt).
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LITERATUUR
A. VAN COLLEM, "NilUJIIf Li'lÜr," der Gemeenschap." BUlSum, C. A. J. van Dishoeck,
Igao.
Ik heb geen eerbied voor eenige revolutie, en zie in geene revolutie schoonheid.
"Gemeenschap" als autoriteit te verheerlijken schijnt mij het zinneloos bedrijf
van wie rechts en links over de aarde zouden kruipen om zoo naar de zon toe te
komen; erkenning van "broederschap" kan ik alleen begrijpen als een gevolg van
het erkennen van een Vaderschap; alleen uit de vereering voor den Vader en de
diepgevoelde erkentenis van de heerlijkheid des Vaders kan ik zachte gezindheid
tot de andere kinderen des Vaders begrijpen. Maar die zachtheid zal dan ook volkomen zijn. Begeef u onder de menschen, waar ook, in het nuchtere wreede
leven van den dag, dat de dichter van Collem in het heden zoo haat en verfoeit;
ga op een bank aan den weg zitten, of in een spoorwegcoupé, en zie alle menschen
die langs u komen of zich naast u plaatsen, aan met deze gedachte: "dit is mijn
broeder," "dit is mijn zuster" - maar ge moet niet spelen met woorden, dan
zult ge, als ge "mijn broeder" zegt, denken aan één vaderhuis en één vaderlijken
glimlach - en dan zult ge dien glimlach omvattend voelen komen ovêr den andu
en over uw eigen hart, en alle toevallige leelijkheid en armzaligheid en eigenwaaD
en wat ook zullen verschrompelen onder dat zoete licht, en ge zult één oogenblik
goed zijn met uw broeder en met al de wereld rondom. En als ge elkander aanziet,
dan zal het goede ook uitstralen uit uw oogen in die van den ander; en daar ÎI
geen hardheid tegen bestand, want gij zijt het niet, die hem aanziet, maar bet iJ
de Vader zelve, die immers in uw gedachten aanwezig bleek.
Wat zal ik nu van deze Liederen der Gemeenschap van Van Collem :r;eS'ieDP
Als ik ze in de stilte van den avond aanhoor en hun toon laat toets klinken tegln
mijn eigen religieus gemeenschaps-ideaal, kan ik' hun schoonheid niet erkennen
als iets dat verrukking wekt. Wel treft mij telkens: dichterlijkheid, dat is: hetvermogen om met eigen, onconventioneelen klank suggestief-klaar te verwoorden de
schoonheid die in den te-boek-steller leeft. Als ik geloofde in de leus "I'art pour
I'art", zou ik dan ook deze gedichten, ondanks de ook welleelijke beelden%ooals de "breede," en dan ook danig beIaden, lippen van den wind I) - ; en OQdanks de vele plaatsen waar de vervoering doorslaat inhoudloos, oftewel hol zeer prijzen. Maar nu ik weet dat de leuze"l'artpourl'art"alleeneenvoosvindnl
ie, de beweginglooze kentering van ideaallooze tijden constateerend, en nu voor
mijn gevoel er één levens kern is, waarvan schoonheid, wijsheid, zedelijkheid verIchillende uitstralings-kanten zijn - kanten die mIG als meer aáonderlijk heI) Blad., 12,
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staande ziet, naarmate men ze waarneemt in verdere uitstraling van den kern des
levens af - nu kan ik wel genieten van het deel waarachtigheid dat er leeft in dezen
daardoor bezielden, maar opstandigen communist, maar ik voel te zeer de betrekkelijke waarde van hetgeen hem bezielt, dan dat ik van zijn gedichten den
diepen indruk zou ondergaan, welken de poëzie van dieper, wijzer, stiller gevoelens in mij wekt; van poëzie die dichter bij haren religieuzen oorsprong
staat, en de schoonheid die de wereld kan vernieuwen, niet primair van
uiterlijke maatschappij-verandering wacht, maar van den almachtigen, zelf-behagenden en eigen wereldsche verschijning offerenden God.
Echter - het communisme is voor dezen auteur al op-zich-zelf meer dan een
maatschappij-vorm, meer dan een maatschappij-vizie zelfs; het is een ideeële
macht. En het is merkwaardig .te lezen, welke eigenschappen de dichter aan deze
machttoekent. Het is merkwaardig, hoe niet alleen bij iedere verrukking hij de
terminologie - "Hosannah Gouden Dag Ik groet U, Licht" 1) - ontleent, maar
ook de eigenschappen van zijn "nieuwe" ideaal genomen zijn uit oude, godsdienstige of filozofische wereldleer; waarvan alleen bij het het fundament ontbreekt. Dat fundament wordt hier alleen door enkele substantieven vertegenwoordigd, waarbij zelfs de abstracta op-isme (socialisme, communisme) van zijn
begeesterd dichterschap zóó schijaen te worden overschenen, dat de rubriceerende prozaïsche beteekenis, voor hem, blijkt te zijn weggevallen. De gloed
van zijn dichterlijke vervoering zal echter nog verteerender moeten stralen, zal
ook voor den blik van den gewonen, zij 't onbevooroordeelden, lézer, de prozaische hardheid van dat proza-brok versmelten. Gorter heeft al twintig jaar
geleden evenzoo gekreten ,,0 socialisme," en we zijn volkomen bereid aan zijn
vervoering te gelooven; om erin te deelen, moet er voor mij nog iets meer bijkomen. Al ben ik geenszins van een partij, die daar tegenover een - met
minstens evenveel verrukking van kantigen klank uitroepbaar -,,0 kapitaliamel"
aou willen stellen.
Wat zijn dan de verrukkende eigenschappen van het communitmeP
"Ik ben de vreugd", verklaart het,
"Ik ben de vreugd, ik ben de vreugdebrenger,
De menschheid tong steeds wat ik· haar voorzon&',
Ik ben van alle kleuren, kleurenmenger,
Ik ban van alle wijsheid de oorsprong.
Ik ben het communisme, ben het wapca,
Waarmee de mensch zichzelve overwint,
Ik tal den kleinste uwer uit het stof oprapen
En maken tot een zingend menschenkind." 2)
We hooren de optimistische zelfbeschrijving van het eerst-aangehaalde couplet met verschuldigde gevoelens aan, en nemen van de belofte aan 't slot van het
laatste kennis met de verwachtingen die d, geschiedenis ons geleerd heeft dat aan
I)

Bl.d~
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dergelijke verzekeringen te hechten zijn. Van meer belang echter zijn de beide
eerste regels van het tweede couplet. Maar dit ideaal van zelfoverwinning - is
het niet het oude Christelijke ideaal? Alleen berust het daar primair op de liefde
tot God. Elders - op bh;. 65 ; plaatsgebrek belet ons uitvoerig te citeeren - wordt
verklaard, dat alle verschijnselen hun beteekenis alleen ontleenen aanhetcommunisme; want - wat zijt gij aarde,
Wanneer de mensch niet komt, die u begrijpt •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

t

Uw nieuwe God, uw menseh, uw Communist.
Men vraagt zich af, of de mensch die het Ding-an-sich ontkent, inderdaad
"nieuw" is - En of het alleen de Communist is, die systeem gezien heeft in de
dingen; die een "wereldorde" heeft ontwaard? Dezelfde opmerking maken we
bij gedicht XXXII. De ietwat rhetorische uitvoerigheid en emfaze waarmee
dergelijke onbeholpen filozofie wordt uiteengezet, doet wat erg autodidactisch
aan. We gelooven graag dat de auteur overtuigd is, louter nieuwe vwes te
ervaren; maar daarom zijn ze niet nieuw. I)
Hoe inderdaad de schrijver ongemerkt uit zijn systeem van materieele ordening, langs den weg der verrukking, in een sfeer van zuiver mystische ziening is
geraakt, bewijzen de regels op blz. 60:
Omdat aan U I) de schoonheid is ontnomen,
Zult gij het rijk der schoonheid binnenkomen,
Omdat aan U het duistere werd -verricht,
Zijt gij het komend heil, zijt gij het licht.
Een gedicht trouwens weer in christelijke lijn gedacht: uit wat klein is naar de
wereld, komt de glorie voort. En evenwel is de schrijver er verre van af, de armoede te zien als een verkoren staat; - wat ze voor wie de armoede niet wil, voor
den revolutionnair, dan ook inderdaad niet is. Ze is het alleen, voor wie wereldsch
bezit als een muur ziet tusschen de ziel en haar Schepper.
Ik heb nog veel aangeteekend uit dit interessante boekje; maar kan het hier
niet alles uitwerken. Op blz. 18 wordt gesproken van de schoonheidzoeken,
die tot-nog-toe altijd de "afgewenden" van de wereld waren. Na %al dit veranderen. Ja maar, Jezus en St. Franciscus, die op de bergenstegenomdeextaze
te genieten, daalden met den schat der aanschouwing altijd weer neer in de
wereld, en, die mededeelende, waren ze de geringsten van allen. Naar de zachte
verhevenheid der groote vromen heeft deze auteur, die de schoonheid "nu" ziet
beginnen, dan ook blijkbaar nooit gekeken; de vromen behooren voor hem
eenvoudig tot de bekende trits altaar-brandkast-sabel-. Mag men echter van
een dichter niet dieper doordenken verwachten dan van den 'Volksvergaderingschetteraar ?
Ik eindig met de aanwijzing van eer! voor dezen dichter kenmerkende onderscheiding. In het 2de gedicht van den bundel maakt hij een eigenaardig onderscheid tusschen het benauwend, wreed dag-leven en den avondtuin, die in hem ia,
en waar hij na de afschuwelijke dagreis binnengaat.
I) Hot govoo' dat duo .. bododiDQ iD do werdd" IlÏcuw Qevoad.. il, ligt oolr. Ia "voortua", bis. 70
2) Do wrrkus.
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Die scheiding is kenmerkend. Ze constateert de macht der uiterlijke omstandigheden over dezen vrijheidszanger. Ze is de ontkenning van Schiller's woord
Der Mensch ist frei geschaften, ist frei,
Und würd' er in Ketten geboren Want die opperste vrijheid heeft deze dichter in al zijn droomen en avondtuinen niet ontwaard!
Overigens, hij is een goed verwoorder van wat hij voelt. Dus een goed dichter.
Maar deze qualiteit staat eigenlijk niet zoo heel veel hooger dan de intuitieve
handigheid van een smaakvolle mengselen bereidenden kok. We moeten niet
zoo gauw uitstorten wat we voelen, maar lang, diep zoeken naar de diepste
waarheden. En dan - dan zijn we gelukkig~ als we een oud belijdenislied aDem
maar nastamelen kunnenI
J. L. WALCH
A. v. COLLEM, "Het Wonder", Bussum,
C. A. J. van Dishoeck, Igao.
Dit kleine boekje bestaande uit drie prozagedichten, achtereenvolgens de geboorte bezingend, het leven ,.In de Maatschappij," en "In het Communisme",
is eenvoudig en rijk uitgegeven. Ik kan het begrijpen; het is werk van kostbare woordkunst, waarvan de ijle gedragebheid nu en dan tot het vizionnaire
stijgt.
De geestelijke inhoud is dezelfde ais die van de hiervoor besproken "Nieuwe
Liederen der Gemeenschap"; maar dit werk is meer geserreerd en nobeler. De
dichter heeft niet meer de behoefte, zooveel mee te deelen en bij te brengen, het
is ais een zuiverder na-gevoelen, na veel enthusiast betoog; een zuiverder na-gevoelen van de schoonheid welke tot dat betoogen dreef.
In het eerste der drie prozazangen wordt de geboorte van een arm kindje beschreven. Welke beteekenis de weifeUoos-zekere schamele vrouw heeft,die de
moeder en het kind gaat opzoeken, is mij niet geheel duidelijk geworden. Merkwaardig is het, dat de fantaUie ter verheerlijking van den "nieuwen mensch" niets
schooners vond dan de omgeving van Jezus' geboorte. Zelfs de os en de ezelontbreken niet; op het Amsterdamsche bovenhuis; noch de Moorenvorst. Het doet
mij wel wat aan ais een kunstmatigellfeeërie"-met-electrischlicht;hetiuoo"bedacht". Ik denk, dat geestverwanten van den dichter dit opgelegde siersel misschien diepzinnig zullen vinden; mij voerde die heilige oudheid een gedachte
van twijfel toe aan de nieuwheid van dezen heelen nieuwen mensch.
Suggestief, en volkomen mooi, dantesk-vizionnair, is de schildering van de
verwording des menschen "in de maatschappij"; ais het wonder van hem afgevallen is, het stille klare licht vitn de groot-open kinderoogen is verdoft. "In de
maatschappij der menschen is niet het wonder, is niet de gemeenschap" zegt de
dichter. Ik ben nog niet zOO gelijk gestemd met hem wat al zijn waardeeringen aangaat, dat het woord "gemeenschap" hier, ais identiek substituut
van "wonder:', mij niet zou ontnuchteren. Maar ik kan het, ais idee, aanvaarden. Echter, in de volgende alinea verklaart de auteur:
"Maar wanneer wij zullen wegjagen de gestalte van het Bezit, die opstaat tusschen de menschen, dan zal zij komen, dan zal zij stralen ......
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en daar staan hij enik weer gescheiden. Want niet het "Bezit" schijnt mij het primairekwaad,nietdeuiterlijkeeconomische vorm, maar de Begeerte. Want de arme
die geen bezit heefttusschen zichzelf en God, is daarom nog niet verder dan de rij ke,
zoolang hij de begeerte in zich heeft. In dit verband, materialistisch, te spreken
van het "bezit," beduidt: den Boo::e buiten zich zien. En dat beteekent dat men
de uitgroeisels wel wil wegnemen - met goddeloos geweld! - en denkt dat daarmee de innerlijke groeihaard ook wel zal wegvallen. Maar uw barbier zal u vertellen, mijnheer van Collem, dat, hoe harder ge scheert, hoe harder de haren groeien!
Het "bezit" als het Kwaad zien, is een eenzijdige vizie die ge overneemt vanwellicht onbewust - begerige niet-bezitters.
Heel mooie verzen vinden we ook in het derde gedicht, "In het Communisme."
Mooi - en kenmerkend- is de beschrijving der dichterlijke extaze, "in de uren
der genade"; "wanneer zij (de dichters) liggen van zich weggeworpen"Kenmerkend. Want om de hoogste reikingen van zijn geest uit te drukken, de
hoogste vizioenen van het "nieuwe" mensch-zijn voelbaar te malten, vond Van
Collem niet dan de oude termen van hit oude geloofsleven.

J. L.

WALCH

Golgotha-Roman uit h.t leven van
JuU$. Door J. B. UBINE 2 dl.
J. M. Meullnhoff-Amsterdam. z.g.
Het is nilt hetl duidelijk wat zoo'n "roman liit het leven van Jezus" eigenlijk bedoelt. Wie historische personages nog eens op zijn eigen tooneel voert,
wint automatisch, als 't ware, de publieke belangstelling, maar heeft dan ook
de verplichting hen een rol te doen spelen, die niet beneden de overlevering
blijft. Hoeveel zwaarder nog weegt die plicht voor wie de Jezusfiguur, dien
legendarischen heros, een zelfverzonnen rol laat spelen, welke het Evangelieverhaal minstens gelij k mOlt komen. Dat ia dan ook maar hoogst zelden gelukt
aan de vermetel en, die meenden te kunnen concurreeren met een drama, waaraan de gansche menschheid, vele eeuwen en vele landstreken, mede hebben
gearbeid. Zoo werd Van Schendels Christus een Vlag pantheistische soort van
Tamalone. Zoo doet zich J. B. Ubinks Jezus voor als een niet minder vage,
daarbij een beetje pedante, maar zeer welmeend idealistische volksleider, zonder verdere grootheid, al heet hij bij den schrijver doorgaand de Man Gods.
De heer Ubink, het blijkbaar versmadend van het gewoon aardscheiets god delij ks te maken, door b.v.: Jezus als een zeer menschelij ken dweper voor te stellen,
bereikt nu aUeen, dat hij het legendarisch-goddelijke tot iets niet zeer verheffend
noch ontroerend gewoons maakt. Niet het minst door de verwatering van
Christus',groote momenten in de Evangeliën: de laatste prediking, de Olijvenhof
de kruisiging enz. Vooral deze laatste geeft een zonderlingen indruk van slap
realisme, dat nu werkelijk nergens toe dient dan om het straffe Evangelie-relaas
te verzwakken.
Als men echter de Christus-reproductie er uit licht, wat blijft er dan over
van dezen roman in twee deelen ( Een goed gemeend verhaal blijft er over, in
SchimmelschenofVanLennepschen trant, van iemand, voor wien de beweging
van tachtig in ~l noch beelding bestaan heaft. Wat dece ouden auteurs in
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Iroote maat bltatin: de gave der gave compositil, de romantische opvattin"
van historische figuren, aan wie zij soms een geestvol leven inbliezen, zeer geschikt om op het tooneel vertoond te worden, dat schijnt dezen jongen schrijver ook eigen, en men kan zeggen, dat hij aanleg vertoont voor een gematigd
melodrama, waarin het niet aan een zekere algemeene menschelij kheid behoeft
te ontbreken. Zijn karaktl.'ristiek van de hooge-priesters Chanan en Kajafa
van Chillel, den wijsgeer, van Pontius Pilatus geven, zou ik zeggen, eenige
aanwijzing in dien zin. En zijn taal, hoewel eerder ouderwetsch, lijkt in de
beschrijvende gedeelten uiterst zorgvuldig en toch wel op een soort verstandelijk "zien" gericht. In de redeneerende en in de gesprekken is zij echter van
een plompe familiariteit, die telkens de fictie van tijd en plaats vernietigt.
In 't algemeen is zulk een boek als dit een eenigszins verbazend verschijnsel,
alleen te duiden, als men aanneemt, dat het uit krinien komt, die vroeger vaD
literatuur :Kich niet bewu.t waren.
F. C.

D. V".Zit/d. Passafi«'.
Mpij. voor g. en ik.lect. Amsterdam Igao.

LOUIS CARBIN, -

Ziedaar een wel lief boekje in de serie NieuweRomans van de Wereldbibliotheek. Het is een lief verhaal van liefde, zoowat theosofisch omstraald en rein
gehouden. Het bezwaar van zulke verhalen, waar de verdichting niet zoo dicht
van is of men ziet er doorheen den auteur, die zich wel eens graag in allerlei
uitboezeming wil laten gaan en schriklijk veel op 't hart heeft, - bet buwur
van zulk geschrijf is, dat men onwilkeurii met den auteur aan 't disputeer.n
raakt, dat men hem op den duur een beetje gewichtig breedsprakig en precieua
vindt en tot het besef komt, hoe de theosofie vaak aanleiding schijnt te geven
eenvoudige gevoelens diepzinnig en zéér gewichtig op te vatten. Daarbij vergeet men dan, zeer ten onrechte, dat de schrijver hier tenminste een aardie
levensvol meisjesfiguurtje beeldde en sommige fijngevoelige en humoristische
tafree1en schiep. En ook, dat hij hier en daar treffende opmerkingen maakt en
suggestief reis-beschrijft. Er is echter gewoonlijk een teveel aan heterogene
wijsheid van alle kanten, bij een gemis aan oorspronkelijk eigen, sterk inzicht,
die, op deze wijze lang en gewichtig voorgedragen, de lectuur niet altijd iemakkelijk makcn. Het feitelijk gebeuren in 't verhaal is dan de allengs wordende liefde van een ouderen man en een voorlijk natuurkind van zestien.
Hoe zij elkaar eindelijk bekenden te minnen en .••• van elkaar lieten, overtuigd, dat slechts dat gevoel kans heeft te duren dat geen bevrediging vond ••••
Maar de schrijver 3eit dit alles Viel theOiofischer, edeler, verhevener. En
mllnt 't ook zoo.
F. C.
M.

J. BRUSlI,

-

Vijf

.n twintil

jQar ond.r d. M.nsc1len-Bru••'.

Uitg. Maatseh., Rotterdam, Igao
Dit ia eigenlijk lca f••,tuitgave, eea jubileumsboek van M.

J. Brusse, die in

1919 vijf en twintig jaar aan de N. R. C. was en al die jaren in de N. R. C.,
dil mensch.n schreef, realÏitieke journaliiitiek, realiame bij uitnezijn .onder de
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mendheid, zoo van de werkelijkheid afgeschreven, in een vorm, die men in zijn
onvormelijkheid, - gezien de haast, het ontbreken van tijd tot bezinning ten zeerste bewonderen moet. Ter herinnering aan het 25-jarig jubileum heeft
Dr. Van Loon nu uit de stapels druks een vijftig artikelen naar boven gehaald
en er een sympathiek voorwoordje bij geschreven. In twee, wat men vroeger
heette "kloeke" dee1en zijn zij daar dan, op heel goed papier met een mooie
letter gedrukt en verlevendigd door vele teekeningen, die ik niet geheel bewonderen kan, maar die de zaak ongetwijfeld opfleuren, als men dit noodig acht.
Wat mij betreft, ik vind het niet noodig, en meen, dat deze stukken welsprekend
voor zich~elf spreken, als een zeer compleete geschiedenis van den dag, een
economische, ethische, aesthetische beschavingsgeschiedenis in fragmenten, die
latere geschiedschrijvers dankbaar zullen aanvaarden ter oriënteering. Want
veel scherper, gekleurder, handtastelijker dan gewone krantenverslagen of
berichten, heeft hier een kunstenaarspen de werkelijkheid iegeven, er de voor
hem essentiëelen,meest karakteristieken kant van in 't licht gesteld, en zoo snijdt
het mes aan twee kanten. De toekomstige historiograaf zal zich, door Brusse's
kunstenaarsvisie, als reëel het verleden kunnen oproepen en hij onderkent hoe
het denkend en gevoelend deel der natie, in B. belichaamd, die werkelijkheid
toen en daar heeft opgevat. Weinige tijden genoten het voorrecht aldus gedocumenteerd te zijn I En zoo kwam Brusse's waardig schrijvers-jubileum ten
F. C.
slotte ook aan de historiestudie ten goede.

HET HUISJE AAN DE SLOOT.
XI
DB BRIEF.

Het kleine meisje, over het hekje gebogen praat met het jongetje in
het schuitje. Mooi ligt het schuitje op de sloot, ZOO hoog, zoo licht~
1:00 heldergroen en wit gebiesd.
"En hoe lang ben je nu al op 't Fransche school?"
"Al drie dagen."
"En heb jullie al Fransch geleerd?"
"Al drie keer. Al zooveel woorden."
"Zeg dan eens een Fransch woord."
"Lepot ....lematelot ...ieverre....ilesttriste.... Jemalade .... l·école ......
Hij noemt er nog meer, maar ze hoort het niet, er prikkelt en
schrijnt lets achter in haar oogen en om haar mond trekt het ineens~
%00 vreemd. zonder dat ze 't Wlst, dat haar kiezen schuurden langs
elkaar heen. Het jongtje sopt met zijn riem in het water en laat spelend zijn schuitje wiebelen, zoodat :n lange, malsche plooien het
water fluweelig uitwijkt naar weerszijden weg, tot aan de wallekanten
en daal springt het dan eventjes bij de schoeiing op. Haar aandacht is
mee-gegaan, bleefeven gevangen en keertweer terug naar het jongetje 10
de schuit. Hij is veel mooier gekleed dan vroeger, op de gewone school.
"Draag je nu alle dagen een wit boordje? Moet dat daar, op 't
Fransche school?"
Hij weet het eigenlijk niet, maar hij denkt dat het wél moeten zal.
"Je broertje is toch niet bij ons gekomen, hè?"
Nu voelt ze de tranen opklimmen tot het randje van haar oog, om
haar mond trekt het nog erger.
"Het kan nog wel ... de brief kan nog wel komen .... Zou hij dan al
dat Fransch nog inhalen kunnen?"
Het jongetje in het schuitje luistert niet goed, hij vischt met zijn
riem een sliert kroos uit het water en wil dan weer weg. Daar roeit hij
heen en het kleine meisje kijkt hem na, maar te ziet niets dan tusschen
kleurschietende pijltjes wat groen van zijn schuitje en wat blauw van
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:zijn buisje, waterig, zilver-vlie:zig trillend dooreen, .... :z66 vol tranen
:zijn opeens haar oogen gesprongen. Mooie kleurtjes geeft dat, wanneer de zon erin valt .... maar daar schuift een wolk voor de zon,
weg :zijn de kleurtjes, wijder slaat ze de oogen open en als uit boordevollen kom rollen de tranen allemaal tegelijk op haar wangen neer-,
ze zijn heel en al koud geworden.
En ze staat stil. Wat was er ook weer? Waarom heeft ze gehuild?
Het overloopen van haar oogen bracht ontspanning, naar zoetheid
zweemend, en nu weet ze niet meer .... Maar dan kruipt het weer bij
haar binnen en knijpt om haar maag-al drie dagen geleden begon de
Fransche school en nog kwam niet de brief! En vader had zoo prachtig geschreven bij de gedragboekjes met bijna voor alles een vijf! En 't
leek zoo vast te staan. Ze hadden het ook overal rond-verteld, zij
vooral: haar broertje zou naar 't Fransche school, naar 't deftige,
voorname Fransche school.
Alleen de echt-rijke kinderen uit de groote huizen met tuinen en
schuitenhuisjesaande rivier, die gaan er van meet af heen, de minder
rijken komen pas later, in de vijfde klas, waar het Fransch leeren
begint en de kinderen uit hun straatje komen er nooit. Keesje Prins
woont dan ook maar half in hun straatje, zijn huis staat op den hoek,
:zijn vader heeft een zeilenmakerij, daar draaien ze ook touw, en vroeger stond er "touwer k" met één w, maar nu is dat gelukkig veranderd.
Voor de rarnen, achter de binnenplaats:zit al jaren lang dezelfde oude
kromme knecht met de vethoorn aan zijn riem. Ze zijn geen rijkelui,
maar ze zijn wel rijk; ze hebben een voordeur en een zijdeur, :ze
hebben een naamplaat en een glazenspuit; voor de ramen hebben :ze
scht'ine witte gordijnen en rechte witte gordijnen en daarachter donkerroode gordijnen met balletjes en dan ook nog horren met gladde
zwarte randen. Over dat alles heen gaan 's avonds jaloezieën dicht.
Hun voordeur staat alleen op Zondag wel eens even open. Tusschen
de schuine witte gordijnen en de rechte witte gordijnen, op een hoog
zwart tafeltje waaraan fijne koperen kettinkjes roerloos in boogjes
hangen, staat een wonderlijk vreemd ding, - dat wel van suiker lijkt
en dat wel van steen lijkt en dat ook wel van gestolten vet zou kunnen
wezen, en het is •.•• een plant, maar nu zeker dood, en die plant stond
een,> heel diep, op den bodem van de allerdiepste zee van de heele
wereld en een oom van Keesje heeft hem uit dat verre land naar hun
huis gestuurd en nu staat hij daar stil en dood, op het hooge zwarte
tafeltje, en de schuine witte gordijnen zijn erv66r in bochten opgeno-
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men en de rechte witte gordijnen zijn aan weerskanten van achteren
langs het tafeltje gelegd en je zoudt daartusschen door in de kamu
kunnen kij ken als de donkerroode gordijnen er niet waren en de jaloezieën bij zonnig weer. Zou in die plant, die gegroeid is op den bodem
van de allerdiepste en allergrootste zee en daar jaren, jaren, jaren heeft
Bezeten, het geluid nog schuilen van die zee, als in een schelp? Keesje
weet het niet, hij mag alleen op Zondag in die kamer en dan nog
nergens bij of met zijn handen aan.
Voor het andere raam staat niet altijd hetzelfde, maar telkens wat
anders. Soms rose en paarse hyacinthen in bekers, met lange, blanke
wortelslangetjes, waaromheen het water parelt en kleurt, soms tulpen
als al te kromme kommetjes geel en rood, wonderlij k van binnen
,lanzend - zijn er geen bloemen meer, dan mag het glimmend-porceleinen mannetje, zijn bakje groene plantjes op den rug, weer terugkomen voor het raam en uitkijken naar wat op straat gebeurt. Denk
jeje dat bakje in het groot, dan is het een bosch •• Ja, ze hebben vee!. ...
en hun glazenspuit is van koper, zoo mooi als goud, de groene emmer
~et van binnen rood en als die nu vol water staat en de spuit op zijn
breede gaatjesvoet erin, en als de zon dan schijnt.... dan kun je er
haast niet voorbij, één en al krinkeling van rood met gouden weerschijn
en van goud metrooden weerschijn, en zilverig goud, en goudig zilver••
Hun naamplaat is ook van koper en stralend in de zon en Keesje heeft
een schuitje, het heet "Prinses" en steltett en schaatsen en een hoepel
met den ijzeren stok eraan vast in een ring, en nu is hij naar 't Fransche school en heeft een wit boordje en een boekenzeil met een riem...
Overal over is nu de middagzon van September als een dun goud
vlies, de vlierboom aan den overkant lijkt wel heelenalverguld .... een
haan kraaide uit de verte .... zou ze dat kunnen hooren als het kwam
van de "gouden boerderij',? Die is nu zeker weer net als ze hem éénmaal zag. Dan laten haar oogen de goudgroene blaadjes, de grijsgulden
takjes weer los en rijzen peinzend op naar het strakke, stille hemelblauw.
Voor-eergister-morgen is de schoot' begonnen .... en wat was de
meester valsch. Waar Keesje en Maarten vroeger zaten, stonden nu
plaatsen leeg, ze waren weg naar 't Fransche school, maar haar broertje zat er nog. En toen, terwijl hij op de leege plaatsen nieuwelingen
zette, toen vroeg de meester ineens: "Zoo .... zit jij daar nog.... ik dacht
dat jij te geleerd en te deftig was voor ons?" De andere lachten en ze
dorst niet kijken. Ze waren 's morgens al zoo geplaagd en uitgelachen
en dan, de teleurstelling zelf aL .. ! Zoo vast, zoo vast hadden ze erop
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gerekend. En het hielp ditmaal niet, dat ze bij vader klaagden: "eigen
schuld" heeft vader gezegd - wat hadden ze 't zoo voorbarig rond te
vertellen? En nog hebben ze avond en morgen gewacht maar nu zal
de brief wel niet meer komen. Heintje Smit zegt het eIken keer: voor
hili broertje was de brief er allang toen de school begon, haar broer...
tje is niet meer naar 't oude school teruggeweest ••.• haar broertje ging
dadelijk naar 't Fransche school. die in alles zoo anders dan hun eigen
is: niet vlak aan straat, maar achter een donkere poort en een binnenplaats, niet pas gebouwd van heldere, roode steen, met breede ramen en
nieuwe gordijnen, maar oud en groenig uitgeslagen hier en daar, en de
ramen zijn smal en de gordijnen zijn vaal, en dat is nu allemaal juist
voornaam en deftig. En door die poort zou hij alle dagen zijn gegaan,
haar broertje, en daarachter op de plaats zou hij hebben gespeeld en
met zoo'n mooi dof-glanzend boekenzeiltje zou hij alle dagen thuisgekomen zijn, en ze zou zijn boeken hebben mogen zien en ze misschien eens hebben mogen dragen - , als maar de brief gekomen was!
Heintje Smit maakt nu veel praats, omdat háár broertje wel mocht
komen op het Fransche school, verleden jaar, en nu al is hij niet eens
verhoogd! Gebeurt dit weer, dan moet hij weg, maar Heintje zegt, dat
hun vader dan opspelen gaat - , overal gaat hun vader dan opspelen,
en dan zullen ze eens zien, zegt Heintje, of Piet ook blijven mag!
Niemand in huis begrijpt waarom de brief toch niet kwam. Moeder
en Vader denken dat het komt, omdat ze Joden zijn, deandeten willen
van Joden niets weten ••••
Grijs-groen beslagen, ziet ze diep onder het lichttrillend oppèrvlak
beneden zich in de sloot haar eigen gezicht, haar over het hekje gebogen armen; tusschen het rood van haar wangen en het blank van
haar voorhoofd maakt de diepe weerkaatsing bijna geen verschil. Het
is heel vreemd, het is als had ze nooit eerder geweten wat het beteekent, dat zij Joden zijn, tusschen de anderen die geen Joden zijn, dan
nu ze daar staat en staart riaar haar eigen gezicht in de diepte. Ze beweegt haar armen, het kind daar beneden in de sloot doet het ook en
dat kind is zij-zelf, is zij-zelf•••• Haar voorhoofd is ineens beslagen
van zweet •••• en starend naar onder, naar nu zonder zien, komt haar
denken uit gepeins-diepten weer opgedoken: de aardige juffrouw van
de handwerkles heeft gezegd: "Niets van aan, dat de Fransche bovenmeester een Joden-verfoeier, een Rosjoun zou wezen, ze kent hem te
goed en ze zou het wel weten, neen.... het is de schuld van Piet Smit,
die nu al zitten bleef en van zijn vader, die overal rondvertelt, dat hij
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opspelen gaat - een slechte man is Smit, zegt de juffrouw, een "S'<>sieaal," - wanneer Piet wordt teruggestuurd, en daarom durven ~e nu
geen arme jongens meer kosteloos toelaten op 't Fransche school!
Ze voelt nog dien prik van toen ~e dat hoorde .... en als ze niet ZOO
heel veel van de juffrouw hield .... ! , Arme jongens".... is haar broertje
dan een arme jongen en ~jn zij arme-lui? 0 neen, wie dat denkt, weet
er niets vanl Ze hebben wel een beetje heel weinig geld, en vandaag is
er bijvoorbeeld geen boter in huis, en straks krijgt ze daarom haar
brood in melk geweekt, met suiker bestrooid, maar daarom zijn ze
nog geen arme-lui! Arme-lui's vaders dragen petten en Vader draagt
een hoed, arme-lui's moeders doen hun boezelaars voor als ze uitgaan
en Moeder doet het hare dan juist af - , arme-lui's kinderen dragen
klompen, maar ~j dragen altijd schoenen, arme-lui hebben de tafel bij
de ramen, maar zij in het midden, bij arme-lui wordt voor brood-eten
nooit en ~elfs voor middag-eten niet eens altijd gedekt - , zij mogen
nog geen tusschen-beide-boterham eten zonder een servet onder het
bord. Neen, ze zijn geen arme-lui; want al hebben ze geen glazenspuit,
geen naamplaat en geen jaloe~ieën.... ~e hebben de bruine zijden
japon, en ze hebben "Grootmama en Grootpapa" op het portret en
vroeger hadden ze ook nog de gouden bellen met de broche, die er bij
hoorde, maar die zijn nu al jaren niet meer in huis. Moeder heeft ze
uitgeleend voor geld - niet verkocht; want wat je verkoopt ben je
kwijt - alleen maar uitgeleend, en de naam van wie ~e nu heeft staat op
een briefje en dat ligt in de secretaire bij vaders andere papieren. 0, ze
kan zich de broche en de bellen nog zoo goed herinneren - gouden
franje aan een rondgebogen plaatje met sterretjes fijn erin gekrast en eenmaal komen ~e ook ~eker weer in huis terug. In de bruine zijden
japon is moeder getrouwd en die is ribbelig en ~waar en overal uitgeschulpt en de schulpp.n zijn ~elf ook weer geschulpt, en op het portret
zitten grootmama en grootpapa rechtop naast elkaar en grootmama's
japon is heelemaal van satijn en breed en gestreept en grootpapa heeft
een bril en houdt ~ijn hand in zijn vest, en hij heeft Rebbe Heele Arjei
geheeten en Arjei beteekent Leeuw! En moeder is een kleindochter
van Rebbe Heele Arjei - , en ~e hadden een eigen sjoel in huis en de
Joodsche knecht heette Ruben en de Joodsche meid heette Reggie. En
als klein meisje heeft moeder daar in huis gewoond, en de meid, de
Joodsche niet de andere meid, mocht tegen Grootmama "Madam
Soortje" zeggen, en moeder heeft geleerd van een klein zwart heertje
met hooge schouders, datwasmi;nheerCardo~o, en daarom kent moeder
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nog Fransche liedjes, maar wat ze beteekenen is moeder vergeten en
kent ze nu ook, en aJs haar broertje nu naar 't Fransche school was
gegaan, dan zouden ze eenmaal geweten hebben wat moeder's Fransche liedjes beteekenen. Want de handwerk-juffrouw durft ze het
niet vragen, dan moest zij ze zingen, en denk eens aan dat ze de woorden dwaas uitspeken zou! Een beetje weet ze wel van allebei de liedjes,
van het eene dat zoo begint:
"Vous avez pris
l'Alsace et la Lorraine .... "
En van het andere, nog veel mooiere, dat zoo droevig klinkt:
"Adieu adieu, ma belle France .... "
"France" beteekent Frankrijk, maar het klinkt veel mooier. En
dan te denken dat ze arme-lui zouden zijn! Maar de juffrouw kon dat
niet allemaal weten! Of.. ..? Neen toch .... neen! Dáár zal de juffrouw
toch niet zijn achter gekomen? Of toch ....? Hè, haar mond voelt droog
van den schrik .... als het nu toch eens uitgekomen was ... het geh~
het geheim van Stoffels!
Rrt .... ging het door haar hoofd .... en er was toch niets dan moeder,
die tikte tegen de ruit. Binnen-komen en brood-eten moet ze en dan
naar 't Joodsche school. Zal ze het nu .... zal ze het nu maar niet dadelijk vragen? Dat ze er toch niet eerder aan hebben gedacht, geen van
allen.
"Moeder .. ., zou het kunnen zijn .... dat de brief niet is gekomen ....
om dat van .... Stoffels?"
Met het half-uitgevouwen servet in de handen blijft moeder staan
en kijkt peinzend voor zich uit door 't raam.
"Heb jullie daar dan met anderen over gesproken?"
o neen! Zij niet! Maar Stoffels zelf misschien ....?
Dat gelooft moeder niet.
Ja .... wie dan? Maar je kan het nooit weten! Want komen niet, in
boeken, de diepste geheimen juist op de laatste bladzij altijd uit en
wel op een manier, waaraan niemand zou hebben gedacht? Soms doen
de kraaien het. Ja wel, in sprookjes, niet echt, dat weet ze natuurlijk
wet, dat hoeft moeder haar niet te zeggen ......
"Zou het kunnen ....?..
Maar vrouw Komeijn roept uit de schuur om moeder, het is waschdag vandaag en nu heeft moeder nog alleen maar tijd om gauw 'tservet
te spreiden, twee sneden brood vlug te brokkelen in een diep bord, te
begieten met melk, te bestrooien met suiker ....
~j
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"Hier.... en %Org dat je op tijd bent straks voor 't Joodsche school!'
Ze heeft haar stoel naar de tafel geschoven en blijft nu soeten, de
lepel in de hand, over haar bord met melk en brood. Wie %Ou toch
~ggen, dat melk kon klimmen? En toch doet hij het, in de uitstekende korstjes omhoog, too vlug als een matroosje. De kleine korreltjes
suiker glimmeren als oogjes, totdat de melk te pakt, dan worden te in
't weeke naar binnen geduwd en veranderen in een plasje toet. Voor
too iemand als die vlieg daar, is zoo iets een heele plas .•.. en hij treft
het, nu heeft hij maar tijn slurfje neer te laten en te drinken, hoeft
met eerst het zelf te smelten. Die korrel daar op den rand is voor de
vlieg een reuzen-kandij, zou hij die merken? Hoe merken vliegen
suiker? Ruiken ze die? Voor een mensch ruikt suiker niet •.•• je moest
eens één oogenblikje den neus van een vlieg kunnen hebbenl Nu is
alles week, over de glimmende bruine korstjes bibbert de mdk bleekjes blauw, een moeras, een rond moeras is het bord, je xoudt er netjes
in wegzakken en stikkenl Maar nu heeft te nog geen hap gegeten,
gauw dan maar, kwaad smaakt het met, maar een versche snee met
boter heeft ze toch liever!
Zou het geheim van Stoffels uitgekomen tijn .•••? Zou hij het zelf
hebben verklapt?
Eiken Woensdagmiddag komt Stoffels met tijn kleine karretje,
waarop de rammelende gele balletjesbussen staan, in tijn grijze jasje,
met zijn grijze baardjes, die wel handvatsels lij ken en hij tet tijn karretje op den domp en hij belt en moeder komt op de stoep. Vijf bussen
tijn er en in elke beurt om beurt, gaat tijn hand, heel diep en komt
weer boven, uit de grijte jasjesmouw schuift in een vaartje de blauwe
boezeroenemouw met het witte steenen knoopje aan de pols, telkens
te voorschijn en telkens weer weg, als een slak in zijn huisje en als je
even vergeet dat het de arm van Stoffels is - 0, dan is het too'n gek
gezicht!
Vijf keer gebeurt het, vijf keer kletteren vijf balletjes in de trommel, dat is voor vijf centen balletjes: een .keer vijf twarte, die smakea
naar stroop, en een keer vijf w:it-en-rood gestreepte, die smaken naar
pepermunt, en een keer vijf geel-en-bruingestreepte, die smaken naar
kaneel, een keer vijf witte doorschijnende en een keer vijf roode doorschijnende, die smaken alleen maar zoet, in het trommeltje springen
ze dadelijk door elkaar. Dat is voor een stuiver balletjes samen en dan
geeft moeder aan Stoffels.... vijf-en-testig cent! En dat is nu het
geheim, dat geen mensch mag weten: Stoffels heeft twee beroepeal
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Hij is balletjes-man en hij is ook geld-ophaler van een heel vreemde
en verdrietige vereeniging en die heet Begrafenis-Vereeniging, omdat
het zooveel geld kost als er een doodgaat! Voor de rijtuigen en voor ere
aanspreker en voor alles. Maar wie nu elke week geld aan die Vereeniging geeft, die krij gt dat allemaal van die Vereeniging als er een dood is!
Foei, hebben ze gezegd, toen moeder ze dat vertelde, foei, wat een
verdrietige Vereeniging - , en mogen dáárom de menschen niet
weten dat moeder er lid van 1S? Neen •••. neen ...• dat was het met, maar
het is eigenlijk een vereeniging voor arme-lui! Zulkenwaardedokter
voor niets komt als ze ziek zijn! Aan hun dokter stuurt Vader het geld
in een br~ef als het jaar om is.
En daarom doet moeder of ze van Stoffels enkel voor vijf centen
balletjes koopt en moeder geeft hen vijf-en-zestig: het gaat den buren
niet aan.
Maar ja •.•• geen één boek kent ze of het geheim kwam vóór de
laatste bladzij uit •••• misschien is de juffrouw er toch achter gekomen
en dat ze daarom van arme-jongens sprak toen ze háár broertje
bedoelde, die toch een achterkleinzoon van Rebbe HeeleArjeiis! En
moeder leek ook niet heelemaal gerust. Was moeder maar niet van die
verdrietige Vereeniging lid geworden. Dan had de meester niet tegen
haar broertje in de volle klas kunnen zeggen: "Ik dacht dat jij te geleerd en te deftig voor ons was."
Hè, ze zou wel weer zoo kunnen huilen. Haar zakdoek.... w~
In den zak van haar mantel die op den kapstok hangt? De kamerdeur
heeft ze al open maar verder komt ze niet .... Want wat ligt daar en
blinkt daar voor wits op den mat? De mat is vuil-bruin en hetschittert hel wit, de mat ligt recht en het viel door den gleuf in de deur er
luchtig en schuin boven op ..•• zoo drijft soms een weggegooide of verloren bloem hoog en luchtig op de troebele sloot. Ze gaat er naar toe
en blijft achter de gesloten buitendeur en even naar staan kij ken bukt
ze zich dan en raakt het aan en neemt het op, het voelt koel en glad
en deftig en zwaar in haar hand en vaders náam staat er op .... En zou
het nu to~h nog, 0, zou het nu toch nog ....? Allicht en zoetheid wordt
het nu diep binnen in ....
Ze kreeg bijna de deur 10 't gezicht .... zoo vlak als ze erachter stond
nu Vader is binnen-gekomen. Kijk Vader .... een brief! Is het de brief,
Vader? Is het toch nog de brief? Nu ineens prikt het weer zoo achter
haar oogen als wou ze, en waarom nu, gaan huilen! Is het de brief,
Vader? Hij werd daarnet door de deur gegooid ... ik kwam uit de
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kamer voor mijn zakdoek .... hij lag midden op de mat •... de mat was
bruin... de mat lag recht, de brief was er schuin boven-op komen
glijden .... Is het dan de brief, Vader? Hij was Zoo wit, hij voelde ~oo
koel, ~oo glad, ~oo ~ •••• Maar Vader hoort niet, Vader leest ••.• Het
is de brief! En haar broertje gaat naar 't Fransche schoo!.. .. en morgen
mag hij al komen.
Morgen gaat ~e alleen naar het oude school terug. En als de meester
dan vraagt, waar haar broertje toch zit, dan zal ~e ~eggen: "Mijn
broertje komt niet meer terug, meester, mijn broertje is naar 't
Fransche school. Want gisteren is de brief gekomen!

XII
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0, het is al ~oo lang geleden •••• ~oo lang, dat het haar soms wel eens
lijkt, alsof ze het maar had gedroomd. Ja, ~e weet nog wel alles van
dien avond - hoe buiten het hekje de lantaarn stond te schijnen
IIÛdden in de dikke, glinsterende sneeuw, die heelemaal tegen hem
opgekropen was; hoe de glijbaantjes blonken in het midden van de
straat en donkerder afliepen, naar de rollaag toe, hoe uit de verte, aan
den schuddenden kop van een langzaam stappend paard, de bellen rinkelden, en hoe stil het verder was .... en ook weet ze nog heel goed dat
in het winkeltje van oude vrouw Berg, de lamp zoo vreeselij k
loefde -, alles zag rood en ~wart en een pruim was uit de hoop gerold
en lag onder aan gevangen tegen het bevroren raam, in een krans van
waterpareltjes .... elk ding van dien avond weet ze nog, maar toch had
het daarom wel een droom kunnen zijn - , ook uit droomen blijven
vaak de kleine dingen ~oo wonderlijk lang je nog bij! Ach .... was het
maar een droom geweest, dan had ze het niet van verleden jaar Deeember af, bijna tien maanden, weinig minder dan een jaar, met ~ch
om hoeven dragen, en telkens wanneer dan alles van dien avond als
een prent voor haar oogen was gekomen - toch ook wel net als iets
uit een droom: alles lijkt gewoon, en tegelijk is er iets griezeligs aan of
er in - de lantaarn voor het-hekje, stil schijnend over de sneeuw, die
bij hem opkruipen wil, de glijbaantjes met gladgesulde bobbels, het
rood-schemerige winkeltje van Klaasje Berg en dat ~ware, trage
schuddebellen uit de verte .... dan had ~e tot ~ch~elf kunnen ~eggen:
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denk niet verder, het is maar een droom! Nu niet .... nu heeft ze altijd
verder, altijd tot het einde, aan alles wat gebeurd is moeten denken,
wilde ze of niet •••• nu ziet ze altijd weer bij het hekje,waarachter desneeuw
vandagenligthooggetastonbesmet,jn~chte,luchtigerondingen,omdat

in die smalle lengt\! tusschen twee deuren schier nooit iemand loopt,
het lage sleetje staan met den kleinen Levie erin - hij is nu al vier
maanden dood - tot aan zijn bleeke gezichtje rondom ingestopt, zoet
en geduldig, stil kijkend met zijn groote bruine oogen in het lantaarnlicht •... juist dien avond heeft ze op zijn oogen gelet, de donkere
ballen glommen zoo mooi toen het licht erin vie!.. •• nu ziet ze altijd
over dat sleetje gebogen den ouden Zadoks met dien vreemden, nagemaakten dikken buik - want juist den laatsten tijd werd Zadoks,
:teidende menschen,mager,-en dat gezicht zoo bleek alsof hij sterven
ging.... nu moeue altijd van :z:ich:z;elfherdenken, het woelen in haar en
die angst en dat gevoel alsof de heete melk weer uit haar maag naar
boven wriemelde .... en hoe ze dacht dat ze neervallen zou, als ze het
niet uitschreeuwen mocht, hem waarschuwen, tegenhouden •.•• en hoe
ze toch niet dorst omdat ze begreep dat Zadoks nooit mocht weten,
dat zij daar is geweest en alles heeft gezien •••• haar schrik dat zulke
dingen konden .... niet alleen in boeken en in de krant, maar in wezenlij kheid, konden worden gedaan door menschen die zij kende.
Tien maanden bijna heeft ze dat heel alleen diep in zich gedragen,
dag in, dag uit, door winter" voorjaar en zomer heen, dat ze er niet
over spreken mocht, dat ze er niet aan roeren dorst, dat het daar maar
lag en niet minderen, niet weggaan kon .... en nu is het bijna voorbij.
Nu raakt zij het kwijt, nu raken ze het allebei kwijt, oude Zadoks en
zij .•• want over drie dagen is het Joum-Kippoer. Een heel andere
herfst dan verleden jaar.... Toen de bruiloft van Pinchas Lezer, toen
mooi weer en rijkdom aan bloemen en overvloed van fruit, nu vroegtijdige kou en overmatige regen .... was de brandstof niet zoo duur,
moeder zou haast over de kachel gaan denken - nu kun je haast niet
gelooven dat het andere jaren op Joum-Kippoer schier geen uithouden was van de warmte in sjoel En toch ... Rousj-Hasjono mocht
schriel zijn, omdat alles zoo schaarschis, van Joum-Kippoer verwacht
ze dit jaar meer dan ooit te voren. Ze mag nog geen heelen dag vasten,
maar wel na den "aanbijt" terugkomen en tot het einde blijven. Ook
zal ze zoo weinig mogelijk eten en pas 's avonds, met de groote mensehen samen, als alles voorbij is, van de zachte eieren en het versche
krentebrood en de lekkere haringsla genieten. Dan heeft ze immers,
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30nder dat iemand het weet, zonder dat hij zelf het weet, aan de verBiffenis van den ouden Zadoks meegeholpen .... Want dat kan!
De oude Zadoks heeft een lang, bleek gezicht, wel vriendelijk, maar
Iliet vroolijk, hij draagt buiten altijd een klein, zwart petje en een fluweelen keppeltje in huis. Hij sloft een beetje met zijn voeten, zijn onderste lip steekt vooruit alsof hij ergens heel zwaar over denkt, zoo
kijkt hij ook. Zij, kinderen, hebben nooit anders dan Zadoks alleen
met oude Roos, zijn vrouw in hun huisje gekend, maar moeder en
vader weten nog den tijd toen zijn kinderen daar ook woonden, die
~jn nu ver-weg en getrouwd, drie zoons en twee dochters, allemaal
ver-weg en getrouwd. De oude Zadoks is de sjammos, en vaak gaat hij
met de boot naar de stad. Want als iemand bijvoorbeeld een talles
noodig heeft of aan een barmitswo-jongen een stel magsouriem wil
geven, dan z~gt hij dat aan Zadoks en die gaat dan met de boot naar de
stad. Daar is een plein met boomen en daar is een winkel, die als een
oud sjoufer ruikt. Vader en moeder lachen haar uit als ze volhoudt dat
ze er dat van weet - , ze kan er niets meer van weten, zeggen ze, ze
was toen nog maar drie jaar, maar ze weet het heel goed. Een oud
sjoufer ruikt een beetje naar oude kaas, een beetje naar oude boeken
en een beetje naar oude lappen, zoo ruikt het in dien winkel ook, waar
Zadoks de talles en de magsouriem voor de menschen koopt - , hem
geven ze alles voor wat minder geld, maar dat mag, iedereen weet het
en zoo wint hij op de magsouriem een gulden en op een talIes wel een
daalder, denkt moeder! Kom je op zoo'n dag, dat Zadoksnaardestad
is gevaren, des avonds hun huis voorbij en zitten ze buiten naar hun
bloemetjes te kijken - ze hebben wat een aardig tuintje, ze wonen in
wat een aardig straatje maar een sloot hebben ze niet - dan word je
'Wast en zeker binnengeroepen en krijgt iets van wat Zadoks uit de
stad heeft meegebracht .•.• eens een heele handvol rozijnen-en-amandelen voor samen.
Eiken Zondagmorgen legt vader voordat hij uitgaat op een schoteltje het sjoel-geld klaar. Soms is er veel, soms minder, al naar gelang vader wel of niet de vorigen dag in sjoel is opgeroepen. Als vader
al een poosje weg is, komt Zadoks en leegt het schoteltje in een linnen
zak en dan geeft moeder hem een kop koffie en vraagt hoe het met zijn
kinderen gaat. Meestal steekt hij dan zijn lip oog verder naar voren het schijnt met zijn kinderen niet altijd goed te gaan. Is er nog wat
van de Sjabbos-koek over, dan legt moeder het voor Zadoks op het
schoteltje naast zijn koffie-kop - hij is oud en heeft eIken Zondag veel
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te loopen, ook wordt hij lang niet overal binnengelaten - dan zitten
ze erbij en lachen; ze mogenzoo graag zien dat moeder anderen menschen lekkers geeft, Zadoks of de sjabbos-vrouw of vrouw Komein
voor haar kinderen - , hè dan vinden %e moeder zoo lief; ook is het
een beetje alsof ze het zelve geven en toch gaat het van hun deel niet
af, altijd van moeders eigen deel. Moeders bord is meestal net een
kleine ronde zee met allemaal bruine schuitjes en scheepjes - , hooge
en lage, rechte en scheve, dat zijn de oude hompjes en kruintjes, die
niemand anders graag eet en die moeder dan maar stilletjes uit den
trommel zoekt en op haar eigen bordje neemt. Maar als moeder dan
ook eens ziek is .... neen, dan moet je zien, zóóveel als de menschen
brengen!
Verleden jaar, tusschen Pesach en Schwoe's, toen is alles ineens voor
Zadoks anders geworden; "tante" Roos is het komen vertellen, ze
heeft er met moeder heel erg om gehuild, en zij hebben ook gehuild
- , moeder zei dat het "van den weeromstuit" kwam; omdat ze
Zadoks oudsten zoon toch niet hebben gekend. Hij is wel bijna zoo
oud als vader .... hij was ... want dien dag is zijn moeder jui:.t komen
vertellen dat hij door een zwaren wagen overreden i:.. De schoondochter heette Leen ... ze heet trouwens nog zoo, want die is niet
dood .... ze is vreeselijk dik, daarom heeft %e een bjjnaam, die niet fatsoenlijk {5 en dien ze dus van moeder niet mogen %eggen, maar op 't
Joodsche school vinden ze allemaal: spellen is geen zeggen .... "paarde" is een heel behoorlijk woord, dan komt er een "b." dan een "i"
en clan een ,,1." Leen Paarde ..,. "b ... " "i ... " ,,1." .... omdat ze van
achteren zoo dik is! Met haar kinderen, alle vier, is die toen bij Zadoks
in huis gekomen en na dien tijd heeft Zadoks geen nieuwe jas meer
aangehad en na dien tijd zijn ze bijna niet meer binnengeroepen in
de avonden van de dagen dat Zadoks naar de stad was geweest.
Vroeger hield de oude Roos de sjoel, het gewre-Iokaal en de Joodsche school voor de kille schoon, daarvoor kreeg ze natuurlijk geld,
maar nu moet ze Leen Paardeb .... met de kinderen helpen en doet
Zadoks dat werk voor haar. Hij stommelt en rammelt veel meer dan
1;ijn vrouw met be%ems en emmers en in het begin als ze 's avonds
naar school kwamen, schrokken ze wel eens wanneer ze in het gewre
lokaal hem beûg hoorden, maar nu allang niet meer. Hun tuintje is
geen tuintje meer, maar tusschen huis en hekje wat gras en zand, waar
de kinderen spelen, het lijkt nu ook \"eel kleiner. Vroeger op Zondagmorgen, kneep Zadoks haar wel eens in de wang of hij vertelde
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moeder van iets dat hij in de krant had gelezen of op straat ge%Ïen,
ook kwam er een heel klein lacherigheidje rondom zijn mond, als hij
moeder naar de kast zag gaan - dat heeft. ze maar wàt vaak en maar
wàt duidelijk gezien -, nu bemerkt hij soms niet eens als moeder de
dikken krans op zijn schoteltje legt en van zijn lip kun jeeigt.n1ijkniet
meer zeggen, dat hij naar voren steekt, hij hangt nu bijna neer.
Verleden jaar is het vreeselijk vroeg winter geworden, een week na
Sint-Maarten lag er al sneeuwen met Sint-Niklaas vroor het duimen
dik, en kort daarna kwam die avond ••••
Van mijnheer Snoek kun je overigens zeggen wat je wil, maar één
ding is plezierig, hij is vast eIken winter een keer of wat een weekje
~ek, zonder dat hij daarom dood gaat, want dat zou akelig zijn, en
dan hoeven ze natuurlijk niet naar 't Joodsche school. Een vliegende
kraai heeft altijd wat - , zou moeder zeggen, een kom heete melk of
een snee krentebrood schiet er meestal wel over als ze met complimenten-van-vader-en-moeder komt vragen hoe het gaat met mijnlaeer Snoek!
Dien middag ook en wat zag mijnheer Snoek er met zijn bruinen
borstrok toch gek uit in bed. Hij vroeg of ze niet dolblij waren dat hij
D.U juist, terwijl er sneeuw lag, ziek geworden was en toen ze ja zei,
begon hij ineens te lachen tot hij hoestte en dat puntige bobbeltje
achter zijn vel onder zijn baard op en neer wipte als de trapplank van
de scharesliep. Onderwijl dronk ze haar heete melk en juffrouw
Snoek maakte het pannetje kippesoep leeg dat moeder meegegeven
bad en toen ze klaar was om weg te gaan, riep mijnheer Snoek haar
terug bij zijn bed. Ze wonen toer zoo dicht bij het Joodsche schoo1, ze
kon best onderweg zijn wollen wanten halen, die hij Zondagmorgen
yergeten had. Of was ze bang alleen in de donkere school? Neen, bang
niet, maar licht aansteken had ze nog nooit gedaan. Dat hoefde niet,
er stonden geen luiken voor en sneeuw geeft helderheid af. Ze lagen
midden op tafel naast den stok •••• den stok, dien ken je toch wel? En
toen was hij weer gaan lachen en weer gaan hoesten.
Onderweg heeft ze steeds de sleutel stevig in haar zak met haar
hand vastgehouden•••• want een sleutel die in diepe, zachte sneeuw
valt, bij schemeravond, die ben je kwijt. Koud dat het was, en glad
dat het was en de heele straat van glimmende glijbaantjes gestreept,
allemaal uit het midden naar den rollaag neer. Sneeuw geeft licht,
daarom zet Koe, de lantaarnopsteker, niet tegen elke paal zijn ladder
neer, enkel om de andere, maar die bij de ::,joel en het Joodsche school
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brandde gelukkig en scheen over de sneeuw achter het hekje. Het
he!<je ervoor, de sjoel-gevel met de donkere ramen erachter, links en
rechts de blauwe stoepen van school en van sjoel, zoo was die sneeuw
zonder indrukse1 of smet, stil lichtend in den schemer, door dat kleine
beetje van den straatlantaarn, een heelemaal aparte wereld - want
overal op andere plaatsen is de sneeuw bevlekt en ingetreden en weggebezemd en gladgesuld, dáár alleen lag ze los en licht en ruig als wol
in zachte rondingen zooals ze gevallen was. Onder de dakgoot een
paar gele vlekken en kleine, diepe kuiltjes, graf-kuiltjes, zooals je meI
den vinger boort in vochtig zand, die van binnen zoo donker zijn en
waarin je doode mieren begraaft.
En daar stond de kleine Levie in zijn sleetje - , je had kunnen
denken dat hij sljep, zoo stil en geduldig, was het niet geweest om zijn
wijd-open oogen, waarmee hij opkeek in de straatlantaarn zoodat het
licht juist op de glimmende, bruine ballen viel. Hij had iets van een
groot mensch, de kleine Levie, maar waar dat in zat heeft ze nooit geweten en nu is hij dood en kan ze het nooit te weten komen.
Tot aan zijn gezichtje was hij ingepakt en toch begreep ze niet, wat
hij daar moest in zijn sleetje, waarom Zadoks hem meegenomen had.
Want Zadoks moest binnen zijn, dat kon niet anders. al zag ze geen
licht, niets dan achter in de gang, een flauw schijnseltje, als in het
Klein-Duimpjes verhaal, al hoorde ze hem niet met emmers en bezem,
niets dan een vreemd en akelig knarserig geluid, achteraf bekeken
niets akelig en vreemd, een heel gewoon en dagelijksch geluid .... maar
toen in die stilte en omdat ze in geen verten begreep wat het wezen
kon •••. en later is ook altijd aan dat geluid het akelige gebleven, zooals
aan een verhaal iets akeligs blijft dat je gelezen hebt in het gele, schele
licht van een opzettend onweer.
Het gangetje was koud, klam en bijna donker, enkel boven op de
witte muren een beetje dun, flauw trillerig licht door het hooge deurraampje heen -, op den grond plakken saamgeperste sneeuw, met
indruksels van modder, zooals ze van de schoenzolen vallen, als je
binnenkomt - en buiten trouwens de kleine Levie in het sleetje. En
ineen en ging haar een huiver over den rug, omdat het alles zoo vreemd
was, omdat ze er niets van begreep, maar tocn ze, even later, er alles
van begreep, toen ze, ijlings als op de hielen gezeten, vluchtte achter
de halfopen deur van het gewre-Iokaal en haar hart ging van pàng,
pàr.g, pàng, dat ze er bang van werd - want een hart is toch maar
niet van ijzer en staal, het zou toch kunnen breken en wat dan! -
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toen ze aldoor voor haar oogen bleef zien wat ze in één seconde had
gezien: het kaarsje op tafel, de wollen wanten eronder als twee roerlooze, zwarte beesten, slapend of dood.... de lange banken in de
vreemde, bleeke schemering bijna als levende wezens, die alles berner ken en alles weten en alleen maar niet spreken kunnen, de groote
kolen kast open en Zadoks erover gebogen, den zak vol turven naast
hem op den grond - , toen ze alles, alles begreep, dat was erger dan
de angst van even te voren, toen ze niet wist wat er gaande was. Uit
haar maag dreigde de heete melk naar boven toe in haar mond
terug te komen, het stond al scherp tot tegen haar keel. ••• toen hield
het knarsen op •••• met een doffen smak sloeg de kolenkast dicht en
Zadoks slofte voorbij door het gangetje. In haar angst had ze de deur
dichtgeduwd, maar het pikkedonker maakte haar bang én ze sloop
naar het raam •••• en daar zag ze Zadoks onder het licht van de lantaarn over de sneeuw naar het sleetje gaan en zijn buik puilde vooruit
in zijn dichtgeknoopte, oude, blauwe ;as.... maar het was niet zijD
echte buik .... en hij tilde den kleinen Levie op en zette hem op het
zakje turven en hij zag zoo bleek alsof hij sterven ging en zijn onderste lip hing heelemaal neer, in zijn lang, dun gezicht. En toen duwde
hij het sleetje het hekje uit en toen reed hij weg met het sleetje dOOf
de sneeuw.
Dien nacht heeft ze bijna niet kunnen slapen .... is Zadoks veilig
thuis gekomen of is hij onderweg gevangen genomen? Wie heeft daB
den kleinen Levie in zijn sleetje naar zijn grootmoeder terug gebracht?
Ach God, ze zullen hem toch niet hebben vergeten in de sneeuw? Is er
niet iets schrikkelijks gebeurd met den armen, ouden Zadoks in zijD
bed? Maar 's morgens niet .... en 's middags niet.... en 's avonds niet ... .
geen rumoer in het dorp .... geen onweer.... geen ramp in de kille ....
geen vreeselij k nieuws in de krant .... ze kon bijna niet ademen, zooals
het weer bonkte, terwijl vader hem las.... wanneer ze nu terugdenkt
aan die eerste dagen, die eerste weken, dan is het alsof ze toen aan
niets anders heeft gedacht. En 0, dat maakte zoo benauwd, zoo benauwd .... dat ze er aldoor over zwijgen moest, zelfs tegen moeder,
want .... ze weet zelf niet waarom, maar iemand die er niet bij is geweest, die het sleetje niet onder den lantaarn heeft zien staan, met
kleinen Levie erin, die kan het toch niet begrijpen. Neen, geen mensch
mag het weten, erg genoeg dat God het weet! Erg genoeg? Het allerergste! Want de menschen zouden misschien toch nog eens gezegd
hebben: die Zadoks moet nu voor Leen Paardeb .... en al de kinderea
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zorgen, erg vet soppen was het er nooit-,op een talles verdient ru;
een daalder, op een stel magsouriëm nog niet eens •••• en tante Rooa
heeft bijna geen tijd meer om voor anderen te naaien .... %00 zouden de
menschen misschien nog praten en hem niet zoo vreeselijk straffe~
maar bij God hoef je met zulke dingen niet aan te komen! Want kondenAdam en Eva het nu eigenlijk wel zoo erg helpen .... en wat had,
als je nagaat, Mozes heelemaal gedaan? En Vza dan .... die meende
zelfs dat hij goed deed en hij werd toch doodgeslagen •••• neen, bij God
hoef je nergens mee aan te komen.
Na een tijd heeft ze er niet zoo altijd meer aan gedacht.... soms
waren er wel twee weken tusschen, en dat merkte ze dan ineens. Zou
eigenlijk wel ooit de tijd voorbij zijn gegaan als ze er altijd aan had
moeten denken? Natuurlijk wel, al lijkt het van niet.
Nu is het bijna afgeloopen, want over drie dagen is het Joum Kip
poer. Dan wordt het van haar afgenomen en dan wordt hetvanZadoks
afgenomen en zij kan Zadoks helpen, zonder dat iemand het weet,
zonder dat hij zelf het weet - , dat heeft mijnheer Snoek juist kort
geleden heelemaal uitgelegd.
Een groote jongen vroeg op school, waarom op Joum-Kippoer
iedereen vergeving moet vragen voor alle zonden, die in de tefille
staan, ook al heb je er bijna niets van zelf gedaan. Dat was zoo: alle
Joden hooren bij elkaar, en heeft er nu iemand in een ander land, al is
het nog zoo ver weg, wèl een van die erge zonden uit de tefille gedaan
en je vraagt er hier vergiffenis voor, dan helpt het voor daar en voor
hem! Daarom doe je maar alsof je alles zelf hebt gedaan, wat in de tefille staat .... Dat zal ze ook doen en komt ze dan aan dàt, aan die zonde
die Zadoks deed .... diefstal! .... dan zal ze aan toen denken, en heel
strak naar Zadoks kijken en hem heel sterk bedoelen....
Wat moet hij blij zijn, dat de tijd voorbijging .•.• wat moet hij vaak
bang zijn geweest.... bij menig onweer heeft ze aan hem gedacht.
Soms lij kt een uur nooit om te zullen komen .... nu gingen er tien
maanden voorbij ... nu is het bijna J oum-Kippoer • Dan zijn ze het kwijt,
dat ellendige geheIm, allebei zijn ze er dan van af, zij en de oude Zadoks.
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Zaterdagsavonds samen het dorp in op boodschappen uit, dat
hoort wel tot de prettigste dingen van de hee1e week. De sjabbos is dan
net voorbij en daar ben je blij om, ofschoon je 't niet zeggen mag.
Maar ja•••• die uren ook tusschen middageten en het oogenblik dat de
Jamp mag worden aangestoken - je heb~ van die hompjes zachte
drop, daar kun je aan trekken, zonder dat ze breken•••• maar lang dat
~e dan worden, zoo zijn nu die laatste Sjabbos-uren. Je zit maar in den
schemer, je wacht maar, je voelt iets stopverfachtigs over je komen,
het is net of je langs een zacht-schommelende plank naar beneden
glist in een diepte van grijze doezeligheid. Meer dan eens hebben ze
het ook tegen elkaar gezegd: erg vriendelijk of eerbiedig zijn de menschen toch eigenlijk tegenover de Sjabbos niet! Neen, want als je
nagaat, eIken Vrijdagavond, in het Lego-doudie1) wordt toch de Sjabbos bij een Bruid vergeleken - , hoor maar zelf: "Lego doudie likras
kallo •••• 2) en op zoo'n mooie, zwierige wijs, met uithalen die aan
witte wolken-vegen of aan langzaam deinen op den schommel denken
doen - hoe mooi en plechtig is het ook niet als moeder bij het ,,aanzinden" de opgeheven handen voor de lampen heen en weer beweegt,
terwijl haar lippen zacht en vlug de zegenspreuk prevelen die alleen
voor de huismoeders is. Daarna staat dan alles in het heldere SjabbosJicht stil op vader te wachten •••• Vergelijk nu daarmee eens de manier,
waarop diezelfde Sjabbos uitgelaten wordt•••• dan moet je wel medelijden krijgen met de Bruid van den vorigen dag. Iedereen zit maar
gewoonweg te wachten tot hij haar kwijt is. De schemering kruipt
over je heen, krwpt bij je naar binnen, het gordijn zit al stijf gerold
boven in het raamkozijn, maar het helpt niet, want waar niet is, verliest de keizer zijn recht, zooals moeder altijd zegt •••• De straat nog op
na het middageten, dat wil vader nu eenmaal niet•••• dus luister je
maar in de verte naar het spelen van de anderen en probeert uit de geluiden die je opvangt te begrijpen wat ze spelen •••• maar je hoort al
minder, naarmate het donkerder wordt. Van het troepje musschen in
den kalen boom houdt er telkens een met tjilpen op, in het begi~ van de
schemering was het daar een en al drukte en gef10dder van vleugels,
toenzag je ze ook nog, zwarte beweeglijkheidjes in het zi1vett~chen
I) Inwijdingsgebed van de Sabbath.
2) Kom mijn vriend, de bruid tegemoet.

LXXV

31

482

BROOD BORGEN

de takken - toen werd het gaandeweg al saaier en ten leste hoor je
niets meer ....
Maar nu moet er eens één gaan gapen .•.. geen vijf tellen en ze gapen
allemaal, tot hun kaken krakken en ze de tranen langs 't gezicht voelen
gaan. Wie dat dan weer van den ander ziet, schiet natuurlijk in den
lach, ofschoon je net zoo lief zou willen huilen, en dan kunnen ze met
lachen weer niet ophouden tot vader er boos om wordt.
Maar wat kun je er aan doen? Het witte tafellaken IS precies een
spook, een spook dat soep heeft gemorst op zijn slab. 0, dus dat
spook is zeker zijn eigen slab? Wie zou daar nu niet weer om moeten
lachen? Maar stil. ••. want naast de kachel is vader in slaap getukt ...• al
minder kunnen ze vader zien, al beter kunnen ze vader hooren! En
wanneer je nu merkt dat je zin hebt om op vaders snurken een versje
dat je kent te passen of wanneer je er geluiden van dieren in hoort, dan
moet je maar gauw aan wat anders gaan denken - , of het zou je als
de zonen van Noach gaan!
Als je naar moeder kijkt - , haar gezicht zie je nog heel even, ze fit
bij de tafel, juist over het raam - dan bemer k je duide1ij k dat ze erover
denkt wat er straks gehaald moet worden en hoeveel geld ze meegeven
moet .... daarover spreken mag niet, zoolang de Sjabbos duurt, maar
denken natuurlij k wel. En wie voor eIken keer dat er een op zijn teenen
naar de klok loopt of vraagt hoe laat het is, een dubbeltje kreeg, die
was goed af! Je kunt er natuurlijk niet voor, dat je je verveelt, maar is
het nu wel eigenlijk een manier van doen tegenover de Sabbathbruid?
Gelukkig maar,dat iedereen dat den volgenden Vrijdag weer vergeten
is en dat het Lego-Doudie altijd opnieuw even blij en plechtig klinkt.
Hè, dat lucht op, als de lamp aan is en de hafdolo-boel I) van de
vloer en ze staan bij de tafel klaar met den boodschappenmand. "Niet
kibbelen onderweg, op je geld passen, niet te laat thuis en bewaren
wat je toe krijgt:' Wat is het dan buiten frisch, een klein beetje regen
is zelfr wel prettig, beurt op, maakt blij, en het ruikt zoo lekker in de
lucht, veel lekkerder dan anders. Alle menschen loopen op straat en
hebben plezier, en dat is nu juist het prettige! Op Zaterdagavond voelen
ze geen verschil tusschen zichzelf en de andere menschen, zooals op
Sjabbos, wanneer de anderen werken in leelijke kleeren en zij mooi
gekleed buiten wandelen of op Zondag, wanneer het juist andersom
toegaat. Op Zaterdagavond hoor je allemaal bij elkaar, en zi;methun
I) Kaars en specerij ter uitleiding van de Sabbath.
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beidjes hebben nu dit bedacht, dat de Zaterdagavond voor hun Sjabbos het avondrood en voor den Zondag van de anderen het morgenrood is! Voor niemand is het dan heelemaal een werkdag en voor
niemand is het heelemaal een feestdag, maar voor iedereen is bet
even gezellig en er is geen verschil ....
Nooit ook dan die Zaterdagavonden op straat voelen u, hoe U va
het stadje houden en hoe heelemaal thuis ze er zijn. Ze kennen er
alles, ze vinden er in donker hun weg en gaat er plotseling hoog bove.
hun hoofd een geweldig beieren aan, dan schrikken ze niet, want dat
doet immers de Oostertoren, dat weten U, al is hij bijna heelemaal
door het donker verborgen, en die kennen ze nu al zoo lang. De menschen schuifelen langs hen heen, de menschen lachen, loopen gearmd en slaan zich met de boodschapmandjes tegen de knie. Uit de
winkels schijnt het licht tot ver over de straat, het allermooistis de
groote nieuwe winkel van Zwart ••.. heelemaal krijtwit zijn de boomstammen aan den over kant, van zooveellampen als daar branden. En
dan die lekkere lucht, als de deur opengaat, van alles door elkaar.
Lang niet overal is het druk - het lijkt wel of alle menschen van het
stadje in een groot vischnet gevangen zijn: het is er wel prettig, maar
2;e kunnen er niet uit, niet voorbij het huis van Dokter Pauw aan dea
eenen kant, niet voorbij de Oostertorenaandenanderen kant-,datis
even over de sluis, de straat gaat daar ineens de laagte in, eel12;aa!ll ia
donker staat er de boekwinkel van Taams, blauwig verlicht en daa
komt al heel ga.uw het smalle donkere straatje naar het kerkhof toe,
waar altijd honden blaffen. Midden in het vischnet is de Zaterdagavond-markt, daar wriemelen alle mensch-visschen omheen, daal'
mogen zij ook over loopen, als ze beloven elkaÀr stevig vast te houde..
Dat mag ook wel - , er wordt soms vreeselijk gedrongen. - , het
eenige is nu maar, dat je je geld niet verliest! Prachtig zijn de flakkerende fakkels, je hMrt ze suizelen onder 't branden, de vonken vliegea
eraf tusschen dikke, grauwe walm, het zwarte donker in, wat eea
vaart hebben zulke vonken. Het kan den paling-man niemendal
schelen, al krijgt hij U over zijn hand. Hoe zouden die glimmende,
bruine beesten, die zij niet eten mogen toch anderen wel smaken?
Moeder zegt: paling is vies en ongezond, alle tarfes is tegelijk ook
slecht voor het lichaam, daarom heeft God het dan ook verbode.,
maar de anderen willen nu eenmaal niet wijzer zijn.
Den winkel van Bouman ruiken ze altijd uit de verte, daar is daa
de koek voor den Zondag gebakken - niet erg groot is die winkel
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en niet erg licht, de boomen vlak vóór vangen nauwelijks een beetje
schijn, maar mooi is hij wel, net een prentje, met een vergulde bijenkorf en een jaartal boven het glas van de hooge, smalle deur. Achter
de kleine ruitjes liggen de honingkoeken, zulke blanke als Bouman
bakt verder geen mensch. En dat vergeten ze nooit en daaraan denken
ze eIken keer, dat ze eens van zoo'n malsche blanke honingkoek elk
een sneetje hebben gehad, toen ze een boodschap moesten brengen
van moeder aan vrouw Komein. Want die werkt daar op Donderdag
en op Maandag bij hen. Meestal ontmoeten ze even daar voorbij den
man met ûjn stijf been en den heelen flap kranten over ûjn linker~
anno Die roept bove'h alles uit. "De vrije Socialisttttdat zegt hij heel
langzaam, en als je dan denkt dat er niets verder komt, dan hoor je
ineens, veel vlugger: ,Kost maar drie cents." Nooit centen, altijd cents,
net als in het rekenboekje. Je kunt het met tellen nagaan: hij wacht
altijd precies drie tellen voor hij "kost maar drie cents" zegt, en in
dien tijd staat hij stil, maar wel twintig tellen wacht hij - , en in dien
tijd loopt hij door - voor hij opnieuw begint. Nu, dat kan ook best, hij
schreeuwt gemakkelijk over twintig tellen heen, hij kon een heel wat
beter omroeper ûjn dan de oude Piet Hoorn. Als die zijn koperen
bekken niet had, kwam er nooit iemand die 't niet wist te weten waar
de schuiten liggen met versche, levendige bot, want eer hij daaraan
toe is heeft hij allang geen adem meer - , maar door dat bekken
komen de menschen vanzelf dicht bij hem staan. Je hoort hem nog
lang - den man met de kranten - uit de verte, soms is het net alsof
hij roept " kost maar dries ...... of "De vrije soos ••••" dat komt omdat hij
dan ineens moet ophouden om een krant te verkoopen.
Zoo is de Zaterdagavond meestal, maar dezen keer niet, want ten
eerste is ze alleen. Haar broertje was ver kouden en mag nog niet in de
avondlucht. En om diezelfde reden had moeder geen geld - het
drankje kostte maar even negentig cent! - en moet z!! nu borgen.
Eerst bij Kok, den kruidenier en dan bij Gompel, den Joodschen
bakker. Hij is nog maar kort geleden hier komen wonen en ze moeten
altijd "mijnheer Gompel" tegen hem 2;eggen, omdat hij iets in de
kille is; de vorige Joodsche bakker heette Leip Abrahams, de mensehen noemden hem "Beis Leippie" omdat hij soms zoo opspelen kon
maar hij was ook wat aardig en ze kregen altijd elk twee pepermuntjes
toe - , als ze borgden elk maar één. Bij Gompel krijgt ze nooit wat
toe - , dus kan ze nu ook met borgen niets verliezen.
Als nu bij Kok de oudste knecht haar maar .niet helpt! Drie zijn
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er•••• twee echte knechten en een zoon-knecht, die is op Zondag een
heer, zijn meisje draagt een voile en soms zien ze hem in het deftige
koffiehuis bij de sluis waar de schatrijke heeren 's avonds %Îtten aan
tafeltjes voor het raam, een groot don~er gordijn achter ze toegeschoven, om op de straat en over het water uit te %Îen.
Van de twee knechten heeft ze 't liefst dat de jongste haar bedient,
hij zegt tenminste nooit iets - maar de oudste, met van die roode
wangetjes ~n bakkebaardjes, geen tand meer in zijn mond~ als ze die
het boodschappenbriefje overgeeft; begrijpt hij het ,dadelijk - want
anders geeft moeder natuurlijk geen briefje mee, ze kunnen toch best
onthouden, m04eder doet het alleen om onder de boodschappen te
kunnen schrijven, dat moeder geen "kleingeld" meer had - en dan
%egt hij ,,0, zeker weer geen centen." En dan kijken alle vrouwen zoo.
Maar den laatsten tijd weet ze meestal, als de oude knecht met een
klant klaar is, %Îch tusschen de vrouwen te verstoppen tot hij een
ander de beurt geven gaat - soms %Îet hij haar toch, dan steekt hij
zijn hoofd zoo over de toonbank heen: tIen jij?" - , maar vaak lukt het,
dan helpt de jongste knecht of de zoon-knecht - , de jongste knecht
zegt niets als hij het briefje leest, geeft gewoon haar boodschappen,
maar niets toe - , de zoon-knecht zegt ook niets en geeft wèl wat toe.
Wat staan er een menschen bij Gompel in den winkel - , bij Kok
heeft ze ook al zoo lang moeten wachten. De oude knecht was het
vaakste vrij, de jongste hielp een schippersvrouw, daar scheen geen
eind aan te komen, zooveel als die hebben moest, de %OOn-knecht
wipte telkens achter in den winkel een trapje op en een kamer in,
waar gelachen en gezongen werd, dan bleef hij een tijdje weg en
kwam weer terug, je kon %Îen dat hij gauw even wat lekkers had gegeten en zijn heele ge%Îcht lachte zonder dat hij het wist. Langzamerhand zag je die lach weer wegtrekken. Doordat ze daar te veel op
heeft gelet is de dikke juffrouw waar ze achter stond uit den winkel
gegaan zonder dat ze het merkte en kreeg de oude knecht haar in de
gaten. Wat een schrik, toen hij ineens zijn hoofd over de toonbank
stak. "En jij?" Ja, toen was ze er "gloeiend bij," zooals de jongens
%eggen, en had ze voor niemendal %00 lang gewacht. Vier menschen
vóór haar bij Gompel, maar het gaat nogal vlug. En kijk Gompel nU
eeDS lachen - , een heel ander ge%Îcht dan in Sjoel met zijn bril en
zijn hoogen hoed. Heeft hij eigenlijk gezegd wel een nek? Een paaltje
aan eIken kantondeuijn oor en daartusschen een kuil zoo diep als de
"putter" van een bikkel; het beweegt als zijn mond opengaat of er
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mechaniek in ut. Dat gaat voortdurend, want hij doet niets dan
lachen en praten. Hoe is het toch mogelijk - , als uj hem op Sjabbos
groeten, kijkt hij steeds even streng en stroef, groet bijna niet teru~
en ze zeggen toch altijd heel beleefd: "Goed-Sjabbos, mijnheer
Gompel. " De menschen hier zeggen naar gewoon-weg "bakker" en
de groote vrouw met ros haar, die nu geholpen wordt - hoe durft ze!
- die zegt "Moos!" Zoo maar "Moos" tegen mijnheer Gompe!. En
toch doet hij niets dan lachen en pretjes maken en haar kind krijgt
een grooten suikerstok! Maar ze heeft ook vijf brooden gekocht en
een krentebrood en een koek en een zak moppen - , die moet eventjes rijk zijn. Zoo, nu is het haar beurt en ze beeft wel een beetje, nu
ze over de toonbank - een hooge, ze reikt er nauwelijks over mijnheer Gompel haar briefje geeft. In den donkeren kuil tusschen de
twee paaltjes wordt het nu ineens heel stil, er trillen enkel een paar
witte haartjes -, maar wat leest hij lang. Er staat toch niets meer dan
op het briefje bij Kok. Achter haar zijn wel vijf menschen binnen gekomen, twee groote mannen en een dienstmeisje en een vrouwen een
meisje, dat wel veel grooter dan zij is, maar nog geen groot mensch.
Die kij ken nu allemaal naar haar en naar Gompel, en het is zoo stil.
Wat leest hij toch allemaal in moeders briefje? Niets vriendelijk kijkt
hij nu meer .... wat maakt haar dat allemaal benauwd. Maar wat is dat
nu? Het briefje gooit hij naast uch op de toonbank en nu doet hij precies alsof ze er niet meer is "En ui> Of u? Wie was het
eerst?" Dat is tegen de twee mannen, die bijna tegelijk ujn binnengekomen. En die mannen zeggen niet dadelijk wat, ze kijken elbar
aan en dan kijken ze haar aan en Gompel knippert met zijn oogen
achter den bril, en die voorop liep toen ze in çlen winkel kwamen,
vraagt eindelijk een roggebroodje, half hard en niet te zwart.
"Half hard en niet te zwart, alsjeblieft meneer!" 0, nu is mijnheer
Gompel weer een en al vriendelijkheid, en het mechaniek in de kuil
tusschen de twee pilaartjes in volle werking, grappig om naar te
kij ken .... maar wat moet ze nu doen? En wat zou het beteekenen? Zou
ze pas geholpen worden als al de anderen die na haar kwamen, klaar
zijn? Zeker zoo de gewoonte in de groote stad, waar mijnheer Gompel
heeft gewoond, dat de menschen zonder geld moeten wachten op de
menschen met geld.
Die eene man heeft haartjes in zijn oor! Daar slaat de Oostertoren
- , wat is het er al een tijd voorbij, door dat wachten bij Kok. Dat
wordt een late boterham vanavond I Gelukkig maar dat er na het
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dienstmeisje niemand meer is binnengekomen. Het is zeker een
dienstmeisje van schatrijke menschen, ze heeft een rood-linnen japonnetje aan en ruikt heerlijk naar zeep. Zou ze haar schortstrik op zij
of van achter dragen? Daar gaat ze weg, langs haar heen, de strik zit
op zij. Ziezoo, de winkel leeg•••• nu z;al zij dan toch geholpen worden...
en ze keert zich naar de toonbank toe .... neen, maar daar begrijpt ze
nu niets van: nu is mijnheer Gompel de winkel uit en door de glaz;en
deuren met strakke witte gordijntjes de kamer ingegaan! Zoo klein is
ze toch niet, dat hij haar niet meer zag, vlak onder de lamp. Had ze
misschien nog iets moeten zeggen, moeten vragen: "mijnheer Gompel, zoudt u mij nu willen helpen?" Ze moeten, van moeder, altijd beleefd zijn tegen alle menschen, maar als ze borgen moeten ze nog beleefder zijn. Nu, hij" komt zoo dadelijk wel terug! Van den spekslager
iets eten - , daar praat je niet eens over, maar naar den spekslager
kij ken is natuurlij k niet verboden en hij woont vlak tegenover Gompel, de laatste twee winkels over de sluis, daarna gaat de straat naar
beneden tot aan de Oostertoren toe, en dan komt het kerkhof al gauw.
Op stille avonden kun je hier de populieren zachtjes hooren ruischen.
- en 0, dat is zoo wonderlijk hoe dan alles ineens anders bij je wordt
vanbinnen! - maar nu is het Zaterdagavond, nu hoor je natuurlijk
niets. Bij den spekslager, ••• daar is het nog eens anders vol dan hier bij
Gompel! De weegschalen krijgen geen minuutje rust en aldoor grijpen uit de winkel roode, vette handen - hoofden zie je niet, wel
witte jassen die aanhoudend heen en weer bewegen - in de etalage en
beuren van de schotels vette lappen op of scheppen uit den diepen, porceleinen kom de reuzel die wel sneeuw gelijkt ••••, het is natuurlijk
vies en treife, maar het ziet er lekker uit.
Nu moet ze lachen•••• bijna schrok ze daar toch door het brommen
van haar eigen maag! Maar het is ook in den winkel zoo stil. Zou mijnheer Gompel nu gauw komen? Zou ze durven.... eventjes doorde
gordijntjes de kamer binnengluren? Het is, zegt moeder, wel heel onfatsoenlijk, om bij anderen op tafel te kijken,maar het is zoo grappig,
door elk gaatje een rond stukje kamer en door een driekant gaatje natuurlijk vanzelf een driekant stukje. Kijk, zijn sjabbosgoed hangt nog
over de stoel-, ze eten. Jammer dat hij nu niet met zijn gezicht naar
haar toe zit, nu beweegt het zeker pas recht, het mechaniek tusschen
de twee pilaartjes - , Zoo als hij eet! Hap, nog eens hap .... toe maar.
Nu een slok. Nu snijdt zijn vrouw weer een plak voor hem af, een
plak koek! Natuurlijk, ze hebben ook alles zelf in den winkel, het kost
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ze geen cent, toch maar prettig hoor, een banketbakkerij zou nog
beter wezen.
Achter haar rinkelt de winkelbel en Gompel is meteen van zijn
stoel overeind, als een duiveJtje-in-een-doosje, een oud mannetje is
binnengekomen. Gelukkig, nu wordt zij meteen geholpen. Daar is
Gompel al. Zou ze nu niet nog eens "Dag mijnheer Gompel " zeggen,
alsof ze pas binnenkomt. Hij heeft niet naar haar gekeken, maar hij
moet haar toch zien, midden in den winkel, vlak onder de lamp. Moeders briefje ligt nog precies zooals hij het, verkreukeld, neerwierp
naast het gewichten-blok.
"Zoo vadertje, en wat zal het zijn?"
Kijk, toch aardig van Gompel, 'dat hij tegen dat mannetje zoo
vriendelijk is. Och, wat een krom en krakerig kereltje. Eerst hoest hij
achter zijn hand, dan haalt hij een grooten rooden zakdoek uit den zijzak van zijn jas, in de punt zitten zijn centen geknoopt. Een heel
ouderwetsch mannetje, bandjes langs zijn buis en een klepbroek
aan ••.• nu hij eindelijk begint te praten klinkt het net of de woorden
door een heel nauw gaatje heen moeten en bijna niet kunnen, telkens
zegt hij wat en dan hoest hij weer. Straks rollen van het beven nog de
centen uit zijn hand. Een groote mik en een kleine weit ...., en daar
gaat hij weer, ze zal hem maar niet van achteren bekijken, vlak bij de
toonbank blijven, het gezicht naar mijnheer Gompel toe, dat ze nu
eindelijk geholpen wordt. Hij schikt de stapels brood op de planken
achter de toonbank terecht en nu .... nu is hij zoowaar alweer de glazendeuren door, en heeft zelfs niet naar haar gekeken. Maar wat beteekent dat dan? Dat de menschen die geen geld hebben pas geholpen
worden als de winkel sluit? Zou het zoo toegaan in de groote stad? Ze
moet dat Klaart je Kaas eens vragen, die is in de groote stad in een
héél groote winkel-, of daar ook de menschen die borgen komen
apart moeten wachten tot alle anderen klaar zijn, en waar ze die dan
laten, als er eens wat veel zijn.
Zou het nu nog zoo vol als daareven bij den spekslager wezen? Neen,
al veel minder .... 0 maar, dat treft ze .... de sluis wordt opgetrokken ....
en in de verte over het breede, zwarte water, daar komt de avondboot
aan. Waar dat lichtje schijnt in de lucht te zweven, daar houdt de
mast op, en uit de zijden valt goudgeel schijnsel, zoodat in prachtige
glanzen het donkere water zichtbaar wordt. Even nog en hij fluit, dat
doet hij altijd voor de sluis, aan weerszijden van de sluispalen staan
nu menschen te kijken naar beneden, waar diep, heel diep het water
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murmelend stroomt tusschen de dikke, zwarte deuren, ze kij ken het
water over, de boot tegemoet. Het is de boot, waar oom Zeelik mee
komt, als hij komt, de boot die van de verre, verre dorpen vandaan,
door hun sluis heen verder vaart naar de groote stad. Beneden aan den
steiger, waar je den achterkant van het deftige koffiehuis uet en waar
het altijd vol met kisten en vaten is, daar stapt oom Zeelik dan uit ••••
Verbeeld-je, dat oom Zeelik nu ineens uit de boot kwam - , kijk, hij
~enkt al naar de sluis, je ziet nu duidelijk de lichte raampjes, je
hoort als je goed luistert, het water klotsen •••• en uitstapte aan den
steiger •••• en dan hier langs de winkel kwam en haar van buiten door
het glas van de deur zag staan en dan erin kwam en het brood natuurlijk voor haar betaalde en een stuiver moppen kocht voor allemaal!
Ze weet wel dat het onmogelijk is, ten eerste komt oom Zeelik nooit
's avonds - hij kan dan -niet eens meer terug - en ten tweede komt
hij niet op Zaterdagavond, want dan zou hij immers midden in Sjabbos weg moeten gaan - , hij woont in op een na het verste dorp! Ach
neen, ze weet het heel goed, dat oom Zee1ik niet in de boot is, niet
zoometeen aan de kade uit zal stappen, maar het maakt al zoo warm,
het is al zoo prettig eraan te denken, hoe heerlijk dat zou ujn, als hij
eens wel kwam, als daar ineens ûjn hoofd uitstak boven het trapje
en dat hij haar dan ook dadelijk zag en naar haar toe kwam, en het
brood voor haar betaalde en een stuiver moppen kocht ••••
Hè, haar oogen ujn hee1emaal nat. Nu ligt debootzekerdwarsvoor
den steiger, beneden tegen de kade aan •••• nu komen de menschen
eruit.... zou ze voor ze tot zes heeft geteld, het eerste hoofd boven
het trapje uen komen? Een-twee-drie-vier, en daar is er al een. Oom
Zeelik niet, natuurlijk niet, het kan niet. Ja •••• maar de boot is nog
niet leeg, al maar meer hoofden komen boven het trapje uit, al maar
meer menschen wachten voor de sluis. Nu valt er licht in de donkere
kolk, nu komt de boot bij den steiger vandaan en gaat door de sluis ••••
de boot is zoo breed, de menschen die boven-opstaan, zouden met de
hand de natte steenen muren kunnen raken, maar gevaarlij k is dat wel,
denk eens aan dat er een van de boot af in de kolk rolde! In de muren
zitten ijzeren ringen, daar steken de schippers hun haken in en
altijd zijn die muren en haken in donker •••• het water is eronder, de
menschen gaan over de brug•••• om meelij mee te krijgen ZOO vreeselijk, altijd boven die donkere kolk, altijd onder die brug!
De sluis gaat dicht, de menschen hollen en wriemelen door elkaar
heen. Zoometeen raakt er nog een onder dat paard, of onder de wielen
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van die hooge wagen! Drie komen er nu bijna tegelijk den winkel ia.
Daar is Gompel weer. Vlug helpt hij eerst den grooten jongen, dan de
oude vrouw, dan de dikke juffrouwen nu•••• haar hart klopt •••• ja, nu
kijkt hij eindelijk naar haar. Wat voelt dat koud in je oogen, als ze pail
nat zijn geweest.
"En jij?"
Ze wijst met haar vinger naar moeders briefje, dat nog altijd ligt
naast het bruine blok met de koperen gewichten en de gapende gaten
- , net doodshoofd-oogen. Hij neemt het op, keert zich naar d~
planken achter de toonbank, waar nu al veel minder brooden liggen
dan daar straks en blijft lang zoeken, voor hij er een neemt. Zoekt hij
een erg mooi -•• of•••• een erg leelijk voor haar uit?
Ach, ze ziet het al, hij gaat haar dat slappe, bleeke geven, waar twee
menschen voor hebben bedankt •••• en waarom zegt hij toch nietsP
Haar keel raakt propvol in die stilte, ze moet eventjes slikken, ze zou
zelfs wel wat willen zeggen, maar weet niet wat en durft niet goed - ,
~e kucht, omdat ze haar keel zoo dik voelt en haar heele gezicht wordt
warm, wat was dat onverwacht een harde kuch!
Nu trekt ze de deur achter zich dicht - ; het is al veel minder vol.
Met die andere menschen praatte hij over het weer •••• tegen haar ui
hij niemendal, hij gaf haar het leelij kste brood in een oud stuk krant
-deanderen kregen om het hunne zoo'nmooi papier van de rol met
glanzende blauwe letters erop •••• hij antwoordde bijna niet toen U
groette bij het weggaan. Zou dat nu, behalve het wachten, allemaal
zijn geweest omdat ze zonder geld in den winkel kwam? Vreemd ••••
maar je moet het wel haast gelooven, u zou ook werkelijk niet weten
wat er anders kon zijn....
CARRY VAN BRUGGER.

ANGST.

v.
Op 'n Zondagmiddag niet lang daarna, - 't was mooi, vriezend
weer - haalde Non Holand haar af. Norine, verdiept in een roman
uit het Leesgezelschap, had weinig lust om mee te gaan en met mevrouw Holand kennis te maken. Maar ze begreep dat ze moeilik kon
weigeren.
Haar moeder deed allervriendelikst tegen Non. Ze vond het, al zei
~ het niet, gelukkig voor Norien dat die een vriendin kreeg bij wie ze
aan huis kon komen. In den Haag was dat altijd van zelf gegaan••••
Jammer dat Noortje er zo weinig van had geprofiteerd ••••) Misschien
had die juffrouw Holand wel neven of zo •••• In Amsterdam ontmoette
Noortje haast nooit jongelui. Van de vrienden van Frans alleen van
den Brink. En die •••.
Nu, geduldig maar afwachttn. Bachode wou nooit dat zij es 'n
klein beetje ••.• meehielp. En 't wàs misschien beter van niet•••• Ofschoon het toch ook wel es nodig kon wezen••••
Norien kreeg met iets slachtofferachtigs haar goed uit de gang en
ging met de hoedepen in de mond voor de spiegel staan om haar hoed
op te zetten. Wanneer ze 'n séance willen houden, zeg ik eenvoudig
neen, nam ze zich voor. Non hielp haar in haar nieuwe mantel.
De meisjes zeiden mevrouw goedendag en liepen bedaard de trappen af.
"Waarheen?" vroeg Norieh toen ze buiten waren, met flauwe hoop,
aan het dreigend bezoek aan de ouders van Non te ontkomen. "Naar
't Vondelpark?"
"Ja. Maar éérst even naar pa en ma om kennis te maken, vin je goed?"
De Holand's woonden bij 't Leidse plein op de Nassaukade. Meneer, die vroeger een koffieland had-gehad op Oost-Java, was nu direkteur van 'n Indiese kultuurmaatschappij. Ofschoon bijna kaal, zag
bij er met zijn heldere blauwe ogen, blonde snor en gebruinde kleur,
jonger uit dan hij wezen moest. Hij kleedde zich altijd met een zorgwldigheid die aan het fattige grensde.
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Zijn vrouw was vroeger een schoonheid geweest. Donker, met hed
biezondere zwarte ogen, een erfenis van haar Javaanse moeder. Op
haar derde jaar had haar vader haar mee naar Holland genomen. Ze
sprak dan ook bijna volmaakt zuiver Nederlands al had ze later
een jaar of twaalf met haar man in de buurt van Malang gewoond,
waar Non geboren was.
Toen de meisjes binneqkwamen, sprong Holand op van zijn stoel
en ging hij ze tegemoet met een beleefd "Dag juffrouw Bachode!" Hij maakte dadelik de indruk op haar van een flinke, prettige man.
Mevrouw stond Norine minder aan. Ze bleef glimlachend zitten in
haar fauteuil en stak een mooi, slank handje uit met vijf schitterende
ringen. Eigenlik was ze niet gekleed om bezoek te ontvangen. Ze
droeg een peignoir van grijsgeel flanel met rode kanten.
"Ik heb Non maar es gestuurd om je te halen •••• Norien. Ik mag
immers Norien zeggen?"
"Zeker mevrouw."
"We hoorden zoveel over je •••. Eigenlik dacht ik: ze loopt wel eens
aan met Nonnie. Maar nee. Je bleef weg. Ik zeg tegen Non: "Ga jij
haar maar halen."
"Heel vriendelik mevrouw...:'
"Jij bent ouder dan Non, is het niet? Zij is twintig."
"Ik twee en twintig!'
"Al twee en twintig? Ik dacht één .... Twee en twintig. Voor 'n
meisje de prettigste leeftijd vind ik. En .... vertel me es.... of mag ik 't
niet weten .... denk je al aan trouwen?"
"Ik? Nee mevrouw," zei Norine strak.
"Toen ik zo oud was dacht ik er wèl aan, niet Charles? Maar de
meisjes van tegenwoordig die zijn heel anders. Die denken aan zo iets
niet. 0 nee. Die doen alleen maar aan kunst of zo. Daar heb je nu onze
Non. Die denkt ook niet aan trouwen, wel Non?"
"Dènken...." zei Non langgerekt.
Norien fronste onwillekeurig de wenkbrauwen. Ze hield niet van
die glibberige praatjes, en vond het erg onaangenaam dat meneer
glimlachend naar haar keek.
Hij merkte het en dadeJik begon hij over iets anders."U kcmt uit
den Haag, is het niet, juffrouw Bachode? Vond u 't een prettige stad?"
,,0 ja.... Veel prettiger dan Amsterdam."
"Mijn vrouw denkt er ook zo over. Die is veel liever in den Haag."
"Maar op de wensen van mevrouw wordt niet gelet, ft klaagde Nons
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moeder. "Dat heb je ervan als je trouwt. De man moet altijd zijn zin
hebben."
"Zodra ik fatsoenlik kan rentenieren, trek ik met jou naar den
Haag •••• of waarheen je wilt."
"Ja, en dan ben ik intussen een oude vrouw geworden. Dan kan 't
mi; niet meer schelen."
"Jij wordt niet oud. Je bent nog presies als voor tien jaar."
Hè wat een flauwiteiten, dacht Norien.
Mevrouw had even zuurzoet geglimlacht en wendde zich nu weer
tot haar."A propos," zei ze, "ik hoor dat je'n séance wou bijwonen?
Dan moet je's avonds maar es komen, kind •••• We laten 's avonds de
tafel nog wel es spreken."
"Gelooft u aan die malligheid?" vroeg Holand.
"Ik weet niet ..•. Eigenlik niet, meneer •.• :'
"Nu noem je het malligheid," verweet mevrouw haar man. "Maar
als je het ziet en hoort dan kan je 't niet loochenen!"
,,'t Komt niet in me op om alles te loochenen. Maar daarom geloof
ik nog niet aan je geesten, vrouwtje!"
"Je wilt niet geloven omdat je denkt dat dat flinker is. Maar 't is
juist flauw. Want in je hart geloof je wèl, is het niet Non?"
"Ja ma."
"En wat je zelf hebt gezien indertijd te Sitoe Bondo ...•"
"Dát was in Indië."
"Natuurlik was dat in Indië .... Maar waarom zou hier niet kunnen
wat dààr kan?"
"Vertel eens ...• aan haar •..•" vroeg Non op haar langzame toon aan
haar vader.
,,0 met plezier. Daar woonden, moet u weten, goede kennissen van
me, de Born's. En eens - dat is nu 'n jaar of acht geleden, toen moest
ik van Panaroekan neer Banjoewangi. Zo kwam ik er langs en ik ging
de luitjes natuurlik eens opzoeken. Ik kwam er 's morgens om een uur
of tien aan. Ze zaten op de voorgalerij en keken allemaal even sip:
meneer, mevrouwen de kinderen. Ze waren allemaal onlekker,
maar 't dochtertje vooral was lang niet goed. Toen ik vroeg wat 'r
scheelde, praatten ze er eerst omheen. Maar het duurde niet lang of
Born en z'n vrouw vertelden me dat het spookte op hun erf en in
hun huis, op de kraste manier. Dat meisje was erg bang.••. van pure
angst werd ze ziek."
Dat kan ik begrijpen, dacht Norien, maar zei niets.
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Ik wist niet wat ik moest zeggen. Dat verstandige lui je zo iets verzekeren op klaarlichte dag .... Het lijkt al te zot, hè? Ik trok dus maar
'n gelegenheidsgezicht en zei dat ik het hoopte te zien.
We praatten toen over wat anders .... voornamelik omdat Non Non Born - zo benauwd begon te kijken, en alles verliep heel gewoon. Ik merkte niet het minste of geringste dat ik verdacht vond.
Maar 's avonds om een uur of zes, we zaten tee te drinken, daar
schreeuwt de kleine jongen ineens: "Pa pas op! Uw kopje!" En waarachtig daar zagen we het kopje de lucht ingaan, tweemaal heen en
weer, en pang! sloeg het in scherven tegen de grond ......
"En .... wie dee dat?" vroeg Norien, die een koude prikkeling over
haar rug voelde.
"Ja, wie dee dat .... Je zag alleen dat het ging. Dat ventje beweerde
dat ie 'n hadji zag met een tulband op .... maar ik kreeg dadelik de indruk dat het jonge mens graag interessant wou schijnen .... "
"Bèst mogelik dat ie het zag," zei mevrouw.
Holand haalde de schouders op. "Nu. Enfin. We gingen naar de
binnengalerij. Deuren en jaloezieën werden gesloten. Ik dacht: nu
zal 't wel uit zijn met de grappen. Maar 't mocht wat. Koperen ornament jes die op een étagère stonden werden opgenomen en neergesmakt. Toen kwam er een ei aanzwieren, God weet van waar, en viel
kapot op een gebatikt kleedje .... "
"En dat heeft u gezien?!"
"Met m'n eigen ogen. Mevrouw vertelde nog, dat als de kinderen gingen slapen, dan waren er somtijds lege blikjes en spuitwaterflessen itJ de ledikantjes getoverd ... 0, er gebeurde nog veel meer. En
op 't laatst zijn de Born's dan ook maar van Sitoe verhuisd."
"Zijn er meer mensen die 't hebben bijgewoond?"
,,0 zeker .... Natuurlik .•.. Al hun kennissen. Hun dokter bijvoorbeeld .... hoe heette-d-ie ook .... "
"Sandhoven," zei mevrouw. "Maar je moet nog vertellen hoe alles
begonnen is. Born had een heilige boom op z'n erf laten omhakken ......
"Nou ja, dat werd beweerd. 't Gewone praatje in zo'n geval, De inlanders dachten: de geest van de boom neemt wraak. Maar da's mi; te
geleerd. Als 'n boom nu ook al 'n geest heeft .... "
"Niet de geest van de boom," verbeterde mevrouw, "maar de geest
die het jongetje zag, de geest van die priester .... "
"U moet me niet kwalik nemen, meneer," zei Norien met een onwillekeurige poging om zich te verzetten tegen 't beangstigend geloof

ANGST

495

aan bovennatuurlike feiten, "maar het lijkt erg .... vreemd. Zou u met
denken dat indiese goochelaars misschien .... "
"Ja, datzelfde idee heb ik ook wel gehad .... Of nog, wat moet ik
zeggen .•.. Indiese goochelaars, ja wie kan nagaan waartoe die kerels in
staat zijn, hé? Je hoort er soms sterke stukjes van .... Maar om in een
t;esloten vertrek waar niemand zich kan verstoppen, te gooien met
eieren en stenen .... ik weet met .... "
"En heb je dan gehoord van goochelaars," vroeg zijn vrouw, "die
daar toen in de buurt waren?"
"Nee .... Maar dat is geen bewijs!"
"Voor jou is niets een bewijs. Waren er ook soms goochelaars bij
Walders toen we voor twee jaar daar die séance hadden? Dat Engelse
medium liet haast dezelfde dingen zien .... Weet je niet meer van dat
voetebankje? Dat liet ie zó naar zich toekomen ...:'
"Hier hebben we ook wel resultaten gehad," zei Non. "Met die papieren bloem die de lucht inging .... "
Meneer verdedigde zich zwakjes. "Ik geef toe, als je 't bijwoont,
dan schijnt er iets bovennatuurliks in 't spel te zijn. Maar diezelfde
illusie kan je bij Bamberg hebben. 't Grote verschil is: Bamberg geeft
het niet uit voor tovenarij .... Nee, als het echt was, zouden knappe
geleerden het niet ontkennen!'
"Er zijn geleerden genoeg die er aan geloven! En juist de geleerden
die het hebben onderzocht! Maar ze worden door de andere doodge··
gezwegen! Dat is het! Heb je laatst niet gelezen van mevrouw Piper, 't
sterke medium in Boston, hoe verscheiden professoren voor wie %e
gewerkt had verklaarden dat er onmogelik bedrog bij wezen kon!?
Och, en in Frankrijk, in Engeland en Italië zijn er zoveel! Maar daar
kan je zeker van wezen: de mensen die er om lachen, die kennen het
spiritisme alleen van horen zeggen. Ieder die 't ernstig onderzoekt,
geeft toe dat het bestaat."
"Nu overdrijf je toch wel 'n beetje, dunkt me."
Mevrouw haalde even de schouders op.
"Ik vind er toch eigenlik wel iets .... akeligs in,'! zei Norien. "Ik
kan er tot nu onmogelik aan geloven. Maar áls ik het deed, had ik ook
geen ogenblik rust meer."
"Dat denk je nu," stelde Non haar gerust, "maar 't is wezenlik niet
zo." Haar vader voegde er glimlachend aan toe: "Ronduit gezegd, het
laat mij tamelik koud of er geesten bestaan of niet. Tot dusver hebben
ze mij nooit iets misdaan. U zeker evenmin, juffrouw Bachode?"
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"Dat niet, nee •... Maar toch •.. .'·
Non keek uit het raam. "Wanneer we nog zullen wandelen, wordt
het tijd ... .'·
"Ja best."
Mevrouw Holand reikte Norien de hand en liet haar beloven eens
gauw terug te komen. "En als je op een keer eens wilt meedoen aan
een séance. dan zal je mer ken dat het lang niet zo griezelig is als je je
nu verbeeldt."
Meneer ging mee naar de voordeur en liet de meisjes uit.
Ze gingen naar 't Vondelpark, Non langzaam pratend over onverschillige dingen, Norine meest zwijgend.Toen stonden ze even stil en
keken naar waaghalzige jongetjes die over het dunne ijs van de vijver
liepen, dat kraakte en duidelik bewoog.
"Ze weten van geen gevaar," zei Non, toen ze weer voortstapten.
"Straks valt er een door; dan verdrinkt ie,"
Norien dacht: Zou dat zo erg zijn? Even een grote schrik en benauwdheid, maar dan ook voor altijd rust. En nooit meer angst voor
allerlei gevaar en afschuwelikheden ....
Met iets verlangends in haar blik keek ze om naar de joelende
kinderen.

VI.
Een paar dagen later bracht Non Holand op de Akademie een
boekje mee voor Norien, over de hoofdzaken van 't spiritisme. Onge-·
merkt stopte ze 't haar in de hand.
Norien bestudeerde het thuis, als ze alleen was, met grote belangstelling en voelde pijnlik hoe de overtuiging in haar groeide dat er
toch wel iets waar moest zijn van al die verschillende vermelde
feiten. Toen ze na 'n poos de brochure terug had gegeven, zorgde Non
af en toe voor nieuwe lektuur. Norine paste er angstvallig voor op dat
geen van die geschriften onder de ogen kwam van haar ouders of van
Frans; wat Non haar leende bewaarde ze op haar kamertje achter slot.
Onwillekeurig begon ze meer nog dan vroeger te letten op zich zelf,
en telkens nam ze proefjes in verband met voorgevoelens en telepathie.
Maar verrassende, overtuigende uitkomsten kreeg ze niet. Wel nam
ze nu en dan bevreemdende feiten waar die iets konden betekenen
maar ook toevallig konden zijn. Bijvoorbeeld .... dat wonderlike, plotselinge omslaan van haar stemming. Nu eens overviel haar zonder naspeurlike reden een grote ongerustheid, of heftige angst, voor vaag
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vermoede afgrijselikheden, dán weer was ze een en al doffe onverschilligheid; soms voelde ze ook ineens de innerlike overtuiging (die
nooit lang bleef, helaas) dat haar getob alleen het uitvloeisel was van
kinderachtige lafheid en dat er allerminst reden bestond om op te zien
tegen de moeilikheid van haar leven •.••
Wat kon de oorzaak zijn dat ze het ene ogenblik zo heel anders
voelde dan 't andere? Had ze geen kern in haar persoonlikheid? Dat
kwam haar toch vreemd voor ••• In ieder geval, ook dán moest er grond
bestaan voor de verandering.... Zou het niet kunnen wezen dat iets
buiten haar, iets dat zich aan haar waarneming onttrok, op haar inwerkte? Stond zo'n plotseling overgaan van neerslachtigheid tot betrekkelike opgewektheid, of omgekeerd, er bijvoorbeeld mee in verband dat ergens goed of kwaad van haar werd gesproken?
Soms had ze sterk het voorgevoel dat iets onaangenaams stond
te wachten. En als dan zo'n dag door Altings allerlei aanmerkingen op
haar tekening werden gemaakt, werd haar stil knagend verdriet opzij
geduwd dooreen opwelling van voldoening: dát washet wat ze had voelen
aankomen •••• Goddank dat het niets ergers bleek te zijn .... Ten minste,
als ..... Maar gewoonlik kwamen er dan geen nieuwe narigheden bij.
Er was méér dat ze opmerkelik vond. Kleinigheden, maar toch ....
Zo kon het gebeuren - thuis of op de Akademie, dat iemand iets
vroeg waar 'n antwoord op kwam, en dat dan wéér iets werd gezegd,
en dat ze een ondeelbaar ogenblik werd geschokt door de duidelike
sensatie dat vroeger eens in zo'n zelfde omgeving presies datzelfde
gezegd en geantwoord was .... Het kon niet. 't Was beslist onmogelik.
En toch - ze had geweten, wat daar gesproken werd en wat volgen
moest .... Daar kwam nog iets bij wat ze helemaal niet onder woorden
kon brengen, enkel vaag voelen: een eigenaardig aroom van heel biezondere herinnering, dadelik vervluchtigd, maar op geheimzinnige
wijze de onderstelling bevestigend dat hetgeen ze had bijgewoond Of
vroeger al eens had plaats gehad, Of altans aan haar geest geopenbaard
was geweest .... Maar alles scheen aanstonds zó nevelig dat het geen
spoor in haar denken achterliet. Op z'n hoogst een spoor zo flauw dat
het door ná-denken uitgewist werd ....
Met ziekelike gretigheid ging ze speuren naar 't mysterieuse.
Meermalen staarde ze lang voor zich uit, tot de omtrekken van de
voorwerpen die ze zag, gingen buigen, verdubbelen, verwazen, de
kleuren tanen, ineenvloeien. Zo schiep ze zich een omgeving voor
het wondervolle dat ze half-angstig in tere spanning wachtte .... Tot de
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stem van een van de meisjes op de Akademie of thuis die van haar ma
alles wegschrikte, de harde werkelikheid tegen haar aanjagend: "Norien wat heb je toch? Wat voer je uit?"
Soms trof het haar dat ze heel anders deed dan ze gedacht had te
zullen doen. Waardoor? Ze volgde dan geenverstandelikeoverweging,
geen begeerte, zelfs geen gewone neiging. Was er dan ook de een of
andere geheimzinnige invloed in 't spel?
Allerlei doodgewone verschijnselen die ze vroeger verklaarde door
onoplettendheid en suffigheid van zich zelf, begonnen benauwend te
worden •••• Bijvoorbeeld, ze zat te tekenen en haar vlakelastiek, dat ze
pas had gebruikt, was weg. Niet op de rand van haar ezel, niet in haar
tekendoos, niet op de grond •••• Dan leende ze 't stukje van Non of
EIsa, en 't hare bleef weg, een kwartier misschien, en dan vond ze het
tóch op haar ezel, waar ze 't had moeten zien als 't er daareven geweest was •••• Het zou toch niet (om haar een teken te geven) zijn weggenomen en weer teruggebracht door een onzichtbare?
Ook blééf er wel eens iets weg.
Zo had ze onlangs een vluchtig schetsje gemaakt van Hans, zonder
dat die het merkte. Nogal leuk, naar ze vond. Toen Altings in haar
buurt kwam, had ze het vlug onder 'n paar tekeningen geschoven om
als hij weg was voort te gaan met haar gekrabbel. Maar het schetsje
was niet meer te vinden! Ze zocht overal en keek op de grond nergens een spoor te ontdekken. Wel drie keer zag ze met de uiterc;te
nauwkeurigheid haar papieren na •••• Niets. Kon een van de meisjes het
hebben weggenomen zonder dat ze 't gemerkt had? Onmogelik! Maar
áls het zo was zou het portret immers dadelik weer opduiken en aan
Hans worden getoond die men er duidelik uit kon herkennen ••••?
Er gebeurde niets. Ook niet de volgende dagen. En Noden zocht
telkens tevergeefs in haar portefeuille. Ze geloofde wel niet bepaald dat haar tekening op bovennatuurlike wijs was verdwenen~
maar intussen was het toch wel heel wonderlik •.••
Op haar slaapkamer, 's avonds, hoorde ze vaak iets waar ze van
schrikte. De donkere oude kast kon kraken of ie zich openen wou.
En dan was er weer een zacht gesuis of een kort getik ••.• Soms scheen
het net de ademhaling van iemand die achter haar stond. En ook klonk
buiten heel uit de verte wel een langgerekte kreet als een noodschreeuw •..• Ze staarde dan voor zich uit met wijdopen ogen, in angstige verwachting van iets geheimûnnigs dat stond te gebeuren en dat
haar, als 't kwam, van ontzetting zou doen gillen .... In haar verbcel-
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ding hoorde ze al het krankzinnig gekrijs van zich zelf.... En dan was
't of haar haar bij de wortels verkilde •••• of'n koude hand er langzaam
overstreek .... Ze keek dan wel in de spiegel om zich ervan te overtuigen dat niets haar aanraakte •••• en dan schrikte ze van 't witte gezicht
en van de bleekgrijze ogen met grote pupillen die naar haar staarden
uit het glas.
Mnemend bij buien, dan weer groeiend, van even beklemmend
voorgevoel tot borende pijn, bleef de angst dag en nacht in haar. En
dan ineens, vooral bij heldere winterzonneschijn, besneeuwde daken
tintelend in blauwe lucht, was al die heimelike knaging verdwenen.
Dan herademde ze en voelde zich hoopvol, haast levenslustig.
Lang duurde de ontspanning nooit. Ze wist niet vanwaar, niet waardoor, maar de angst keerde terug. De druk lag weer op haar en ze dacht:
Nu zal het eindelik moeten komen, het vreselike, dat altijd dreigt ••••
's Nachts droomde ze akelig. Wát wist ze gewoonlik niet. Bij 't
wakker worden had ze meest nog een flauwe herinnering die al spoedig wegdrupte tussen de vangarmen van haar zoekend, radend bewustzijn. Maar 'n gevoel van diepe treurigheid, nawee van ondraaglik verdriet, bleef haar bij.
Ze ontwaakte eens in de voornacht, bezweet, met bonzend hart, en
ditmaal wist ze haar droom. Aarzelend en rillend van het geheimzinnig-ijzingwekkende, doorleefde ze alles nog weer herhaaldelik in
haar herinnering voor ze weer in kon slapen. En nu schoot haar 'smorgens ineens weer alles te binnen. Alles? 't Bevreemdde haar dat
de doodsangst die haar gemarteld had toen ze droomde en die ze dadelik na het eerste ontwaken zo hevig had nagevoeld, haar nu onbegrijpelik voorkwam •.•• Ze moest in die droom iets hebben doorzien of
gevoeld, dat haar ontzette, verlamde •••• Maar wát het kon zijn, daarnaar vorste ze tevergeefs.
Dit wist ze nog: Ze was met andere mensen (die ze niet kende) in
een sombere kamer geweest bij een tuin, omringd door hoge stenen
muren. Ze hoorde achter in de tuin een vreemd geschreeuw en ging
kijken, haar parasol in de hand. Er was niets. Ze voelde zich plotseling
vreemd alleen. Ze wilde naar de kamer terug, maar ineens keek de
kop van een kat over de muur. In een angst-opwelling sloeg ze naar 't
beest, dat dadelik wegdook. De stok van haar parasol was gebroken.
Nu zaten ineens op de achtermuur tientallen katten bij mekaar. Ze
keek ónwillekeurig naar links. Daar hurkte een grote 2:warteaapopde
muur. Hij keek haar met zijn kleine ronde diepliggende ogen strak
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aan. En plotseling waren er apen en katten overal. Ze sprongen de
tuin in! Ze vluchtte haastig naar het huis en zocht naar de mensen die
er geweest waren. De kamer was leeg en dat ontstelde haar vreselik.
Ze wist niet waar ze nu heen moest.
De dieren drongen op. Nu allemaal apen. En apen waren het ook
niet meer, maar Indiese jongens en meisjes. Non Holand stond vooraan en zei op besliste toon: We moeten naar binnen! - Maar zij,
Norien, wist dat het verschrikkelik wezen zou als ze binnenkwamen
en antwoordde: Neen! - Maar Nou weer dreigend: Jawel. We
moeten naar binnen!
Toen was ze wakker geworden. In doodsangst. Maar waarom?
Waarom? Er moest toch nog iets anders zijn geweest in die droom,
waardoor ze dat radeloze, ijzige gevoel had gekregen ....
Nog dagen daarna deed ze onwillekeurig stug tegen Non. Ze vond
het overdreven en flauw van zich zelf maar kon het niet laten. Een
paar .maal nam ze zich voor er zich overheen te zetten en schertsend
tegen Non te zeggen: Ik heb van je gedroomd ...• zo en zo .... Maar ze
k on niet. Ze had geen woorden om ook maar bij benadering het huiveringwekkende aan te duiden dat haar gemarteld had .... En zonder
dát leek alles flauw en belachelik. Meer en meer werd de nacht voor
Norine een kwelling, elke dag wist ze dat ze zich 's avonds als met gebonden handen moest overleveren aan alle mogelike droomgriezeligheden; en dat het iedere volgende avond wéér zo zou zijn.
Het werd bijna regel dat ze om twee of drie uur 's nachts ontwaakte,
en lang lag ze dan nat van het angstzweet te luisteren naar onverklaarbare geluiden .... Was het alleen haar bloed waar haar oren van suisden? Was het de wind die tikte en klopte aan het raam? En waardoor
kraakte toch telkens de oude kast? Waarom alleen bij nacht, terwijl hij
zweeg overdag? ....
Ze trachtte zich te verzetten; ze wilde zich opdringen dat dat
vreemde knappen en tikken alleen ontstond door krimpen en uitzetten van het hout. Maar zij kon zich niet losmaken van de overtuiging
dat er ook nog iets anders achter zat .... er bedoeling in lag, vijandige
bedoeling, dreiging .... Zij kon er haast niet meer aan twijfelen of 't
was een geest die zijn aanwezigheid kenbaar maakte, misschien om
haar een mededeling te doen (die ze niet wou ontvangen!) misschien
ook enkel om haar vrees aan te jagen ....
Wanhopig verzuchtte ze telkens in zich zelf: Was ik maar dood ...
0, was ik maar dood!
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VII.
Non bracht een uitnodiging voor Norien om een avondje bij haar
familie door te brengen. Norien zei dat het haar speet, dat ze onmogelik komen kon en bedacht haastig een ekskuus.
"Jammer:' vond Non. "We zouden anders proberen, zie je .... Met
jou zou het zéker gaan .... Ma zegt dat je vast 'n medium bent ......
"Hoe kan je mama dat weten?"
"Ik weet niet ... Ze ziet het misschien aan je ogen ... Natuurlik kan ze
zich wel vergissen, want toen ... " Maarzichzelf in de rede vallend vroeg
ze met veel belangstelling: "Hoor je als je alleen bent wel es tikken?"
tt Tikken? Ja, ik geloof van wel.. .. Soms."
"Nou, je moet gauw eens komen."
"Ja graag ...!'
't Vooruitzicht om wie weet hoe spoedig zeker te zullen zijn of ze
door geesten werd beinvloed, maakte haar nog onrustiger dan ze al
was. Annaatje plaagde haar, lachte haar uit, omdat ze zo mal kon doen.
Soms drong het plotseling tot haar door, dat ze uren lang had geleefd
in een vreemde onwer kelikheid. Voor het eerst kwam in deze dagen bij
haar de gedachte op dat ze misschien na haar dood ook zèlf zo'n geest
worden zou .... Jammer .... Was vernietiging niet veel beter? Maar in
elk geval: liever, onzichtbaar zelf, de mensen gadeslaan, dan als mens
van vlees en bloed door een onzichtbare in stilte bespied te worden!
Had ze eerst het krijgen van zekerheid liefst wiilen ontwijken, nu
dreef haar de angst tot het wanhopig besluit om 't gevaar te gemoet
te gaan.~ Want waren er geesten die 't er op toelegden zich tegenover
haar te manifesteren, en ontweek zij ze opzettelik - wie weet wat er
dan kon gebeuren! Gesteld dat er een zich materialiseerde, zich aan
haar vertoonde wanneer ze alleen in haar kamertje was.... Ze zou uit
angst krankzinnig worden, radeloos uit het venster springen!
Toen Non haar een tweede maal inviteerde, durfde ze niet meer
weigeren.
Die hele dag toen het dan wezen zou, zag ze doodsbleek en wist ze
zich niet te bergen van gejaagdheid. Met geen woord had ze thuis gesproken over wat er gebeuren ging, alleen verteld dat ze 'n avondje
doorbrengen zou bij de Holand's.
"Je bent toch wel goed?" vroeg haar moeder 's middags.
"Hoe zo?"
"Je ziet zo betrokken .... zo wit .... "
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,,'k Mankeer niets."
"Nou, dán is 't in orde."
Om kwart over acht vond ze op de Nassaukade meneer en mevrouw
en Non in de achterkamer beneden. Toen ze eenmaal zat bekwam te
enigsÛns. Het zag er in geen enkel opzicht eng of akelig uit. Ook
vóór brandde licht.
Heel gewoon werd over allerlei dagelikse dingen gesproken, als
dacht er niemand aan geesten en spiritisme. 'n Stille hoop rees op bij
Norien: Zij had nu gedaan wat ze kon; ze was gekomen.... Als de anderen de séance vergaten, kon zij het niet helpen.
Maar na de tweede kop tee zei mevrouw ineens zonder inleiding:
ttWillen we nu eens proberen?"
Meneer stond dadelik op. De anderen volgden. Men drentelde naar
de voor kamer, sloot de suitedeuren en de dames namen plaats om een
niet grote ronde mahonie-tafel zonder kleed. Non en mevrouw tegenover elkaar.
Holand draaide de ene gaspit uit en de andere voorzichtig omlaag.
Het donker sloeg neer in de hoeken, op de grond, en vulde het vertrek. Norien kreeg hartkloppingen en schichtig keek ze om zich heen.
De kleine vlam in glazen kelk leek een glimmende gouden knop die
enkel in allernaaste omgeving geelrosse schemer deed wemelen.
Daar klonk de stem van mevrouw, vreemddof: "We maken het
anders meest niet zo donker, maar nu, voor 'n eerste keer met
Norien, is 't toch wel beter."
De handen van de vier deelnemers werden neergelegd, duim en
pink ver vaneen, op de tafelrand. Toen zwijgend wachten.
Nog altijd voelde Norien het haastig bonzen van haar hart. Nu zou
het dan komen! Ze was niet zó bang als ze gevreesd had: ze was
immers niet alleen? Toch drukte ze vaster zich in haar stoel om in
nauwer aanraking met de werkelikheid te blijven.
Alles bleef stil. Ze hoorde alleen de ademhaling van mevrouw die
aan haar rechterkant zat. Net iemand die sliep. Nu en dan een kort,
scherp kuchje van meneer. Non, met haar rug naar het flauwe licht,
hield zich bewegingloos en was nauweliks te bespeuren.
Opeens begon de tafel te schokken: 'n paar stoten, 'n korte tiktoen weer niets.
"Daar zullen we 't hebben, tt mompelde Holand.
>tS5t:'
Even later bewoog ûch de tafel opnieuw: boog over naar Norien,
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die zich afvroeg of dat opzet kon zijn van meneer, maar die onderstelling terstond verwierp, en stond weer recht. En nu klonk dromerig de
zachte stem van mevrouw: "Zijn er geesten tegenwoordig?"
Drie tikken.
"Ja," vertolkte meneer.
Mevrouw vroeg verder: "Mogen we weten wie?"
Geen antwoord.
"Mogen we weten wie?" herhaalde ze op presies dezelfde toon.
Twee tikken.
"Vraag het straks nog eens," mompelde Holand.
Het was even stil. Daar kraakte een stoel. En dadelik daarop, veel
harder, de bonheur die in een hoek van de donkere kamer stond.
Weer stilte. Eindelik fluisterde mevrouw op vreemde afwezige toon:
"Vóél je ook iets Norien? Iets kouds langs je gezicht strijken of zo?"
Het meisje kromp in elkaar, doodsbenauwd. Nee .... Of•.•• ze wist
niet zeker •... Niet over haar gezicht .... Maar 't was nu wel of er een
hand bijna onmerkbaar over haar haren gleed.
Ze stamelde iets onverstaanbaars.
"Stil," waatschuwde meneer. "De tafel begint weer."
Er kwamen, kort na elkaar, een paar zachte schokken.
"Is juffrouw Bachode een medium?" vroeg mevrouw.
Drie tikken. Ja.
"Is de geest met wie we spreken, hier vaker geweest?"
Eén tik. Neen.
"Is hij familie van een van de aanwezigen?"
Ja.
"Van juffrouw Bachode?"
Ja.
Holand vroeg zacht aan Norien, zich over de tafel naar voren buigend: "Kunt u vermoeden wie het is?"
"Neen .... "
Hij vervolgde op z'n prettig-beleefde toon, waar ze uit llleende te
horen dat hij de zaak minder ernstig opvatte dan zijn vrouwen zijn
dochter: "Zeker nooit het ongeluk gehad een zuster of een broer te
verliezen?"
"Nee ......
"U zOU nu anders in de gelegenheid zijn om berichten te krijgen .•• "
"Stil Charles, niet spotten," knorde mevrouw. En toen: "Is het een
oom van juffrouw Bachode?"
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Neen.
"Een tante?"
Neen.
"Grootvader? "
Drie haastige tikken.
Norien kreeg een weeig gevoel. Dát had ze geweten, 0 God, vooruit
geweten! - Of, dacht ze ineens, zou het opzet zijn? Een doorgestoken
kaart? Om haar bang te maken?
Eer ze verder kon denken hoorde ze de vraag van mevrouw:" Wenst
de geest aan Norine Bachode iets mede te delen?"

Ja.
"Wat dan?"
Er kwam geen antwoord.
De vraag werd herhaald: "Wat wil de geest dan aan Norine zeggen?
Men wachtte in grote spanning.
"Dat loopt op niets uit," zei Holand eindelik.
Maar nauweliks had hij die woorden gesproken of de tafel begon te
tikken, zoveel maal achter elkaar dat Norien, die te laat aan het tellen
van letters dacht, al geloofde dat ook de Z er nu zeker geweest moest
zijn.
Eindelik hield het op.
"Drie en twintig," fluisterde Non.
J " zet. mevrouw."W"
"a,
.
N u één tik, een enkele.

A.
Drie tikken. - Acht tikken. - Toen weer veel: twintig. Toen
niets meer.
"Wacht," bromde Holand.
"Wacht," herhaalde mevrouw. "Waarop?"
't Bevel werd intussen opgevolgd. Men wachtte. Lange tijd. Maar
zonder gevolg. Er gebeurde niets.
"Nog even volhouden, ja?" zei mevrouw die aan het zachte hijgen
van de meisjes kon merken hoe zenuwachtig ze waren.
Eindelik. Daar was het weer. Vier tikken.
Even later hetzelfde. Vier korte nijdige tikken.
"D?" vroeg meneer.
"Nee," antwoordde zijn vrouw. "Uitscheiden. We mogen niet
langer." - En ze stond op.
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Er werd licht gemaakt. De suitedeuren geopend.
,,'t Gaf niet heel veel," zei Holand. "Waar moesten we eigenlik op
wachten?"
"Ik vond het heel voldoende voor 'n eerste keer," betuigde mevrouw. "Soms krijg je niets. Totaal niets. Maar Norien moet het
vaker doen, dan gaat het ál beter. Ze is medium, hoorde je wel?"
" Ten minste volgens je tafel.. ....
Norien was stil. Doodvermoeid. Onzeker nog omtrent haar eigen
gevoel en mening. 't Was wel een pak van haar hart dat alles veel
minder vreselik bleek dan ze verwacht had. Maar toch-als de geest
van haar grootpa die zich had doodgeschoten, eens werke1ik in die
kamer was geweest, in die kamer vlakbij waar ze nu inzag ....? Ja, hoe
kon ze dat ooit met zekerheid weten? En zou 't wel alles echt zijn met
dat tikken? En áls dat zo was, wat zou er bedoeld zijn met wacht?
Ze voelde in 't minst geen lust om te blijven praten, en stond onverwachts en een beetje onhandig op. Ze verontschuldigde zich met
het jokkentje dat ze aan haar ma had beloofd niet lang te zullen blijven.
"Dan breng ik u thuis," zei Holand voorkomend. Norine nam
haastig afscheid.
Zodra ze op straat waren vroeg haar geleider: Wilt u tremmen of
wandelen? Het is helder weer ......
"Veelliever lopen als 't u hetzelfde is."
"Uitstekend." En na een ogenblik: "Wat zegt u van om:e fraaie
proefneming juffrouw Bachode? Nogal niet zenuwschokkend, wel?"
"Nee .... dat niet .... Maar ik ben 't met me zelf nog niet eens om u
de waarheid te zeggen. Volkomen overtuigend vond ik het eigenlik
niet .... Ik dènk er natuurlik niet aan dat er .... opzet of zo zou zijn ....
Maar kan dat tikken niet toevallig wezen? Misschien kon het komen
doordat een van ons onwillekeurig op de tafel drukte? Of......
"Wie zal het zeggen? Maar 't is dan toch wel vreemd dat die toevalligheden zich bij allerlei mensen zo dikwels voordoen."
"D.at is wel zo. - Gelooft u zelf aan spiritisme?"
"Ik geloof dat er onbekende krachten bestaan waar we zo goed
als niets van weten. Daar heb ik genoeg van gehoord en bijgewoond
om het niet te betwijfelen. Maar dat er geesten achter zouden zitten?
Dat wil er niet bij me in."
"Maar hoe verklaart u die verschijnselen dán?"
,,'k Verklaar ze niet."
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"Dan vindt u het toch ook niet bepaald onmogelik dat er door
geesten ....?..
"Onmogelik? Nee. Alles is mogelik om Zo te zeggen. Maar •••. 't is
óók mogelik dat men na honderd jaar allerlei dingen die ons wonderlik voorkomen, zonder veel moeite kan uitleggen. Verbeeld u es
voor 'n ogenblik dat voor 'n halve eeuw ergens in Indië of Mrika een
kleine volkstam leefde die op de hoogte was van draadlooze telegrafie
en dat er hoog ontwikkelde Europeanen kwamen die het ontvangen van zulke berichten bijwoonden en alles zoveel mogelik kontreleerden. En dat die onomstotelik vaststelden: -de juistheid van de geseinde berichten en de afwezigheid van boven- en ondergrondse
draden .... Neem nu es aan dat die leuke Indiërs beweerden:wijhebben
geesten in onze dienst die ongelofelik vlug onze boodschappen overbrengen .... Hoeveel lui zouden 't niet alleen hebben geloofd, maar ook
verzekeren bij hoog en bij laag dat het bewijs was geleverd!?"
"Maar die inlanders zelf, die zouden weten dat ze de Europeanen
bedotten ....
"Ja. 't Is ook maar een vergelijking. 0, 'k geloof niet dat iemand op
dit ogenblik. het spiritisme kan verklaren zonder geesten."
"Waarom neemt u het bestaan van geesten dan niet aan?"
"Wat zal ik u zeggen .... Vooreerst is er zoveel dat ik niet verklaren
kan •.. En daarleg ik me ook kalm bij neer. Maar dan ... In 'n geval
zoals dit, waarin het positief bewijs niet geleverd kan worden, maken
de mensen 't zich meest niet moeilik door al de gronden voor en tegen
op een goudschaaltje af te wegen. Je laat je dan hoofdzakelik leiden
door je gevoel. Kan je wat voelen voor geesten, dan word je door géén
betoog overtuigd dat ze er niet zijn. Maar in 't tegenovergestelde
geval verklaar je: Jij mag beweren en bewijzen wat je wilt, ikvoormij,
ik geloof er niet aan."
"Maar als je nu ziet en hoort. ... ik bedoel in veel overtuigender gevallen dan van avond .... "
"Bij een goochel partij zie en hoor je ook. En je snapt er geen zier
van en je denkt aan niets bovennatuurliks."
"Omdat je van de goochelaar weet dat ie 'n goochelaar is. Maar van
avond was er toch niemand die goochelen wou."
"Daar hebt u gelijk aan. Ik zei ook al dat ik me allerminst verbeeld
de zaak te kunnen verklaren. Maar m'n gevoel is nu eenmaal in de oppositie. En op m'n gevoel blijf ik afgaan totdat een onweerlegbaar
bewijs wordt geleverd."
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"De spiritisten beweren dat ze zulke bewijzen hebben .... "
"Mij overtuigen die bewijzen niet."
Norine wilde vragen waarom met, en wat voor bewijs hij dan
verlangde, maar ze stonden nu voor de deur van het huis van haar
ouders. Holand belde aan en toen de deur even later was opengetrokken, namen ze met een handdruk afscheid.
Bij 't uitkleden en in bed dacht ze na over hun gesprek, en hoe ze
vergeefs had gehoopt dat hij stevige argumenten aanvoeren zou tegen
de mogelikheid van het spiritisme. Wat hij er tegen inbracht was
alleen: het is in strijd met mijn gevoel. - Maar dát betekende immers
niets? Mevrouwen Non voelden ánders. Waarom zou hun gevoel verkeerd zijn? De séance zelf kwam met levendigheid in haar herinnering
terug. Wat kon toch wel bedoeld zijn met dat Ineens viel 't haar
in dat het woord misschien alleen was gericht tot háár .... Haar grootvader had het gezegd .... Moest ze wachten op hèm? Zou hij komen?
In Godsnaam onzichtbaar als het dan moest!! En niet nu. Niet dadelik! Ze moest tijd hebben om aan het denkbeeld te wennen ....
Ze vermoeide zich door vruchteloze pogingen om het akelige
van zich af te schuiven. Ze w61i er niet meer aan denken, maar de
angstwekkende voorstellingen verdrongen elkaar en lieten zich niet
verjagen ....
Toen ze de volgende ochtend haar zusje had afgeleverd aan de
school, en al op de Stadhouders kade was dicht bij de Akademie, zag
ze ineens dat van den Brink haar tegemoetkwam: zeker ging hij naar
een kliniek of 'n college. Hij glimlachte vriendelik, knikte even en
nam zijn hoed af. Het leek haar toe dat hij half en half plan had haar
aan te spreken en even aarzelde. Maar hij deed het niet en ging voorbij. Zij voelde het bonzen van haar hart en moest haar mond iets
opendoen om adem te kunnen halen. Toen doorstroomde haar een
heerlik gevoel, en 't flitste door haar heen dat het geheimzinnige
wacht op hèm betrekking kon hebben.... Die geluksroes duurde
maar even.
Weemoed volgde op haar dwaze vreugd. Wat haalde ze zich voor
onzin in het hoofd? Hij was de vriend van haar broer. Het sprak van
zelf dat hij beleefd tegen haar deed. Maar hij was immers verloofd?
Om haar gaf hij niets ....
Op de Akademie klaagde Non Holand over moeheid en hoofdpijn.
Toen Altings zijn rondgang beëindigd had, kwam ze staan naast
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Norien en fluisterde: "Nadat je weg was gisterenavond, zijn ma en ik
opnieuw begonnen. Pa ging naar bed toen hij thuiskwam, maar wij
zijn doorgegaan tot over ene! Met'n andere geest. Ik heb gehoord dat ik
het met schilderen verder zal brengen dan met m'n tekenen. Leuk hè?"
1·,Ja;' zei Norien. En toen met plotselinge achterdocht: "Heb je ook
nog naar mij gevraagd?"
"Hoe zo?" vroeg Non aarzelend.
"Zo maar. Nu, zeg dan?"
"Ik geloof het haast we!.. .. Maar 't was niets biezonders:'
"Wat heb je van me gevraagd?"
HIk? Niets ••. :'
"Je ma dan. Kom, als het niets biezonders is, kan je 't toch wel vertellen?"
Maar dat wou Non niet. Ze liet duidelik merken dat ze van plan
was het vóór zich te houden en praatte er omheen.
Nu zweeg Nodne erover. Ze begreep trouwens genoeg; méénde
altans te begrijpen.

VIII.
Op de dagen en in de nachten die volgden, was 't of haar hele persoon, haar lichaam en haar geest, werd aangevreten door onrust. En
zelfs wanneer alles oppervlakkig gewoon en kalm scheen te gaan,
voelde ze vaag de nu eens versnellende dan weer vertragende onderstroom van haar angsten. Ze vroeg zich soms af of haar voelen en
denken niet bezig was te verdolen .... Maar als haar dan inviel hoe
zelfs de evenwichtige Holand geen zekerheid had, en hoe Frans en
Piet van den Brink vast overtuigd waren van het bestaan van allerlei
geheimzinnige krachten, meende ze dat ze zich minder over haar
schrijnend gevoel van onveiligheid moest verbazen, dan over de
domme zekerheid van de gewone mensen.
Toen er evenwel niets gebeurde, niets dan het onbeduidende alledaagse, stolde er een tijdelike, onbetrouwbare kalmte in haar, die telkens brak als dun ijs, en waaronder ze wist dat de vrees voor het komende loerde. Ze verklaarde nu 't woord, op die avond gespeld bij de
Holand's, aldus: Het (maar ze wist niet wat) is in aantocht. Wacht.
Een enkele maal, bij het lopen in prikkelende kou, of onder het opgewekte gepraat van de meisjes op de Akademie, kreeg ze de neiging

ANGST

50 9

om zich te ontworstelen aan de greep van het mysterieuse dat haar al
vaster en vaster inzijn poliepearmen knelde. Ze schold zich dan kinderachtig, laf. Herhaalde in zich zelf: Onzin, allemaal onzin, en trachtte
de narigheid van zich af te wentelen. Maar nauweliks een uur daarna
was "onzin" niets meer dan een klank, een arm, hol woord dat niet
helpen kon. En ze vermocht het niet verder te brengen dan tot drukkende schijnberusting.
Er kwam een dringende brief van Ika Foreeste die allerlei onbenulligheidjes vertelde en haar verweet dat ze niet meer schreef: "Nooit
had ik kunnen denken, lieve Norien, dat het bij jou zou wezen Uit
het oog uit het hart."
Ze borg de brief met een strak gezicht in haar schrijfportefeuille;
het was of ze wist dat ze 'm nooit beantwoorden zou.
Ze merkte dat haar toch al geringe energie nog verslapte. Zich ernstig inspannen bij haar tekenwerk kon ze niet meer. Ze knoeide zo dat
de goedige Altings niet altijd de verleiding kon weerstaan om ironies
te worden. Dan zei hij bijvoorbeeld: "Die ogen, juffrouw Bachode, die
zijn, om u de waarheid te zeggen, niet helemaal goed:' Liet er dan
droogjes op volgen: "Maar 't andere deugt evenmin .....
Thuishoorde ze telkens,nu van haar vader of moeder en dan vanFrans :
"Wat scheelt je toch? Je doet zo vreemd!"Annaatje hoonde: "Sufferd"!
Suf. Ja. Ze voelde dat ze het werd. Het dageliks leven leek ook zo
nevelig, zo onwezenlik, dat ze zich meer dan eens afvroeg: Zou ik
soms dromen nu? Maar dan dacht ze met bitterheid: Neen. Dan
zou 't akeliger zijn.
Ze merkte - en 't liet haar vrij onverschillig - dat ook de
meisjes van de Akademie haar vreemd gingen vinden. Ze deden niet
langer gewoon tegen haar; bleven wel vriendelik, maar werden al te
toegevend .... bezorgd haast .... schoon zonder veel hartelikheid. Bijwijlen voelde ze meelijdend-nieuwsgierige blikken op zich gericht, die
werden afgewend als ze opkeek.
Eens sprak Altings haar aan, niet ironies nu, maar verlegen en met
iets onnatuurliks: "U spant u toch niet teveel in juffrouw Bachode?
U moest u liever wat menageren .... Als u es ,een poosje rust nam ....?
Ze haalde de schouders op, deed of ze niet begreep en sloeg een
vlugge blik op de meisjes. Die tekenden heel toevallig allemaal ijverig
door. Maar Norien zeg bij Hans een frons in het blanke voorhoofd
boven de neus, en het was of ze eensklaps wist: Ze hebben over me
gesproken en zij heeft hèm op me afgestuurd ....
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Wat had het te betekenen? Hield men haar werkelik voor ziek? Ze
was wel stil en vervelend geweest de laatste tijd, maar verder ....?
En plotseling de gedachte: Wanneer ze eens ziek was •... En sterven
ging .••. Binnen korte tijd •... Over een dag of drie .... Morgen desnoods
.... Dan was ze vrij van haar angsten, voorgoed verlost van de vrees
voor 't geheimzinnige! Kon dat soms de betekenis zijn van het tot haar
gerichte Woord? Een zalige oplossing zou het zijn! Eh toch - in
een onverwachte opwelling van overgevoeligheid schoten haar ogen
vol tranen .... Ze was nog pas twee en twintig! Maar ze verstrakte ciadelik. Ab ze werkelik een dodelike ziekte had, hoefde zewezenlik niet
bedroefd te zijn! Maar het wás niet zo. Dat ze er ellendig uitzag de
laatste tijd, kwam alleen door angst, niet door een kwaal. Eigenlik
jammer. Want hoeveel jaren zou 't nu nog duren? Hoe lang moest
ze nog leven in die afschuwelike onveiligheid? De dood zou een uitkomst wezen. Maar wilde ze wèg, dan diende ze zelf.... Ineens stond
het beeld van haar grootvader haar voor de geest .... Ze zag zijn bleke
hoofdmetwijdgeopende strakke ogen, een kogelgat in de rechterslaap ...
o God, wat was het alles benauwend, dat angstige, dat onzekere
waarover ze met geen sterveling spreken kon ....
W ás er dan niemand ....?
Ze dacht plotseling aan van den Brink, met zijn vertrouwenwekkend uiterlik, zijn sympathieke kalmte .... Neen .... Neen. Hoe kwam
ze er bij? En dadelik verweerde ze zich: Ze gaf niets om die man: volstrekt niet. Ze kende hem nauweliks. Hij had toevallig iets in zijn
voorkomen en zijn stem dat haar aantrok, deed denken dat hij haar
rust kon geven. Ze zou 't niet eens willen! Verbeeld je, zo'n vreemde
jongen ....
Frans had allang gemerkt dat Norine zonderling deed en dat het
niet was zoals 't moest.
Met het oppervlakkige van zijn leeftijd en overdreven belangstelling in het sexuele bij de vrouw, was hij al aanstonds klaar voor zich
zelf met de diagnose. Och ja, die meisjes, als ze niet trouwden .... Nou
het was ook bar beroerd om door de moraal misschien je leven lang
gedoemd te zijn tot ongewilde onthouding! Maar daar viel voor fatsoenlike meisjes niet aan te veranderen. Noortje moest zich leren beheersen, en afwachten. Ze was nog jong. Ze moest de hoop maar niet
opgeven. 't Kon immers best nog terechtkomen?
Eens, toen ze alleen in de huiskamer waren, vroeg hij haar met het
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air van een jeugdig arts wat haar scheelde. Ze kreeg een kleur en antwoordde: "Niets:' Wat had ze ook kunnen vertellen? Dat ze aldoor
angstig was voor onbekende gevaren? Voor iets akeligs dat gebeuren
kon? Voor geesten? Zo nuchter uitgedrukt zou ieder 't bespottelik
vinden. Maar het eigenlike onder woorden brengen, dat kon ze onmogelik.
Frans begreep dat hij niet moest zinspelen op hetgeen hij vermoedde.
"Het lijkt me toe dat je zenuwen in de war zijn, zusje. En lelik
ook," verklaarde hij. "Misschien was er wel een middel om je op te
knappen!'
"Ja?" kwam ze onverschillig.
"Vraag es aan pa of het goed is dat van Berghem je behandelt:'
"Me laten hypnotiseren?'"
"Natuurlik. Waarom niet?"
,,0 nee, geen kwestie van. Dát nooitl ft
"Dat domme vooroordeel tegen iets heel gewoons!"
"Ik heb geen lust om willoos te zijn ..•. onder de invloed te staan
van die man:'
"Bang om je meisjesgeheimpjes er uit te flappen? Net of van Berghem daar belang in stelt! Trouwens je hebt van 'n behandeling onder
hypnose waarschijnlik een heel overdreven voorstelling:'
"Best mogelik. "
"Wil je soms liever dat ik het doe? Ik heb het meer gedaan:'
"Dank je. Daar krijg je me nóóit toe!"
"Nooit? Zeg nou maar niet te veel. Je kunt vooruit niet weten waartoe je komt!"
"In géén geval laat ik me hypnotiseren," riep Norien in opbruisende drift:'
,,0, 't is wel meer gebeurd," schertste hij, "dat iemand onder hypnose kwam, zonder dat ie het merkte."
"Dat zou je gemeen staan!" schreeuwde Norien zo hartstochtelijk,
dat Frans berouw kreeg van zijn plagerij. "Ik zou het je nóóit vergeven! Nooit!!"
"Nou ..•. Bedaar maar! Bedaar! Ik zal het niet doen .... H
Mevrouw Bachode kwam binnen, met haar stereotiepe glimlach.
"Wat is er? Je plaagt toch niet Frans?"
"Wel nee ma ...• Ik zeg aan Norien hoe ze beter kan worden; afkomen van die neurasthenie. Maar ze wil niet."
Norine zweeg. Met haar zakdoekje veegde ze 't klamme zweet van
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wangen en voorhoofd. Om niet in huilen uit te barsten klemde ze de
tanden op elkaar. Frans keek haar nog eens onderzoekend aan, haalde
de schouders op en slenterde naar de deur.
Toen hij weg was herhaalde mevrouw belangsteIlend haar vraag.
"Wat was er nu eigenlik?"
"Hij wou dat ik me liet hypnotiseren," antwoordde Norine schor.
"Maar d2ar bedank ik voor."
"Als Frans gelooft dat het goed voor je is ... ."
"Al zei iedereen dat het moest."
"Ik heb er zo geen verstand van. Maar .... in ieder geval kon je wel
es horen wat je papa erover denkt."
"Nee ma. Ik zeg het immers? Ik wil in géén geval." Ze trilde en
bedwong zich alleen met de uiterste moeite.
"Ho, ho. Als pa nu vond ... ."
"Ik doe het toch niet!" barstte ze uit. "Ik heb toch óók nog iets te
zeggen over mezelf?! Ik was liever dóód!!"
"M'n God, Norien!"
Het meisje stampvoette, snikte, beet de zakdoek die ze nog in haar
hand hield aan flarden, en vloog naar haar kamertje, waar ze zich
huilende neerwierp op haar bed, het natte gezicht in het kille kussen.
Ontsteld oogde haar moeder haar na. Zo'n scene had ze met Noortje
in geen jaren beleefd! En waarom nu eigenlik?
Gelukk;g dat Bachode niet thuis was ....
Frans had gelijk. Groot gelijk. 't Kind was verbazend zenuwachtig ....
Nu werd het Norien of haar verschillende angsten het ene ogenblik om de voorrang vochten, en dán gezamenlik zwaar drukkende op
haar lagen; een enkele maal ook schenen ze elkaar in evenwicht te
houden. Maar altijd wàren ze er.
Vooreerst het ontrustende onbekende waar op ze wachten moest.
Geopenbaard misschien aan Non en haar moeder die het niet zeggen
durfden .... Dan 't op haar letten en loeren door een of meer onzichtbare geesten .... Dan dat benauwende dromen .... En ook dat men haar,
werd ze niet beter, onder hypnose zou willen brengen .... Hypnose die
haar wil vernietigen zou, haar overleveren aan allerlei nog onvermoede nieuwe ellende ....
En nog meer .... In de laatste tijd had ze 's nachts, na tussenpoos
meest van enkele weken, iets wat haar weer op andere manier veront-
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rustte! Ze lag dan te woelen in bed, het zweet brak haar uit, haar ademhaling werd gejaagd .... ze moest denken aan slechte dingen waaraan ze
niet wilde denken •••• begon te hijgen, voelde lust de dekens af te
gooien, niets op of aan ûch te hebben al was het koud .... Ze wierp
ûch dan om en om, beet in haar lakens •..•
En als het afliet, het zwoele gevoel, dan moest ze huilen, om haar
verlatenheid en haar zwakheid.
De winter zeurde voorbij.
In Maart, in April vooral werd haar onrust erger. Er kwamen nu
hallucinaties zoals ze ze nooit had gehad.
De naakte pleisterbeelden van Goden en helden, die ze op de Akademie dage1iks zag, kwamen 's nachts in haar kamertje, levend, en
grepen haar aan. En ze wist niet of het beelden waren of geesten of
mensen. Ze kon, in halfslaap, niet meer geregeld denken. En hete
fantasieën drongen haar weke wilskracht weg. Goed wakker geworden, vond ze 't vernederend en haatte ze zich zelf, in schroeiende
schaamte.
Bijwijlen in lange slaaparme nacht, bekroop haar ook de felle angst,
dat Frans haar, ondanks terloops gegeven belofte, tegen haar zin en
buiten haar weten, onder hypnose zou trachten te brengen.
Kon het komen door hèm dat het leek of stil-geheimzinnig haar wil
wzo:rd verlamd door een onnaspeurbare macht?
Wanneer ze eens willoos werd! Wanneer ze moest denken, en laten,
cn doen wat een ander gebood .... Wanneer die ander haar eindelik
zóver kon brengen dat ze alles zei, á1les, wat ze maar dacht .... niet
alleen van haar angst, maar ook van die gemene gevoelens die ze in
zich wist. ... die ze verfoeide maar niet verjagen kon ....
0, 't zou een ondraaglike verkrachting zijn van haar geheimste innerlik!
Het gebeurde wel dat ze opstond 's nachts, om zich er van te overtuigen dat ze nog wilskracht had; bibberend van kou en vrees, water
in de lampetkom schonk en zich gezicht en armen en handen wies.
Voor een ogenblik hielp het. Ze werd dan meest kalmer.
Tot het eens in haar opschokte dat ze wellicht niet was opgestaan
uit vrije wil, maar dat men haar had gedwongen! En ze stelde zich
voor dat Frans die nog uit was misschien, bij Piet van den Brink zat
en dat zij een proef met haar namen .... dat ze al hun wilskracht
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hadden gekoncentreerd op het bevel: Norien moet uit haar bed
komen, zich wassen .....
Hoe kon ze weten of ze zich zelf nog was ....?
Ze voelde zich nameloos ellendig en wroette in haar herinnering om
te ontdekken in hoeverre haar daad gevolgd was op een met bewustheid door haar genomen besluit .... Maar ze twijfelde en bleef twijfelen. Het leek alles onzeker ....
o God, dacht ze, ik word nog krankzinnig, en ze greep naar haar
hoofd met klamme handen ....
Het was niet lang daarna. Ze droomde dat ze op een veld stond,
's nachts, bij een naburige stad die flauw in het donker lichtte. Ineens
herinnerde ze zich dat ze vliegen kon. Ze hield de armen losjes langs
het lijf en bewoog de aaneengesloten vingers van beide handen op en
neer. En ze verhief zich van de grond en zweefde langzaam met een
heerlik gevoel van voldoening naar de stad. Ze wist niet zeker of ze
waakte of droomde. In ieder geval, dacht ze, goed onthouden hoe ik
doe als ik vlieg. Dát is een genot dat opweegt tegen veel. In de stad
zag ze weinig mensen. En die namen geen notitie van haar. Ze zweefde
een zijstraat in en een groot huis binnen waarvan de voordeur wijd
openstond. Nu liep ze weer en kwam in een donkere kamer; ze hield
een doos met lucifers in de hand. Waar ben ik toch? vroeg ze zich af.
Wat doe ik hier? En ineens angst omdat ze voelde dat er iets dreigde.
Voorzichtig probeerde ze weg te vliegen - 't ging niet. Ze wist maar kon niets zien - dat er nog iemand in de kamer was ....
Ze wou licht maken maar de lucifers wilden niet branden. De een na
de andere moest ze weggooien. Waren de koppen nat?
Nu en dan hoorde ze een zacht, niet te duiden geluid. Kleregeritsel
bij armbewegen? Of 't schuren van een hand over 't behang? Soms
leek het op hees gefluister .... Al vlugger streek ze de lucifers over de
zijkant van de doos. Ze had er eindelik nog twee. Nog één. - Ook die
ging niet af. Ze wierp hem weg, en toen, ineens werd ze beetgepakt! Ze
gilde! En meteen werd het lichter en staarde ze, trillend van angst in 't
gezicht van van den Brink, die haar aankeek met vreemde ogen ....
Even een grote gerustelling .... Toen drong het tot haar door dat ze ongekleed was, ze had nietS' aan dan een hemd en ze kreeg een gevoel of
ze stierf van schaamte .... Ze schokte wakker. Nat van het zweet en
met bonkend hart.
Ineens kreeg ze een onoverwinnelike tegenzin in het broeierige bed.
Ze stond haastig op, ontstak de kaars en schoot haar ochtendjaoon
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aan die aan een haak aan de deur hing achter 't cretonne gordijn. Toen
ging ze op een stoel zitten en 't kwam haar voor dat ze wachtte.
Waarop?
Ze ontwaakte in de vroege morgen van kou. Hoe kwam ze uit haar
bed? 0 ja, ze herinnerde zich die rare droom ....
Maar had ze niet vlak voor ze wakker werd 66k gedroomd? Iets
goeds .... iets troostvols.... Ja, daar wist ze het weer. En terwijl ze,
in bed gekropen, zich behagelik in de dekens wikkelde om warm te
worden en nog een paar uur te slapen voor ze op moest staan,herdacht
ze hetgeen ze zoëven in haar verbeelding had doorleefd: Ze had gelopen op een mooie groene wei totdat ze moe werd en ging liggen. En
uit de verte kwam een geheimzinnige stern die riep: Norine! zoals ze
't als kind vaak had gehoord. Dat roepen door iemand die ze niet
waarnemen kon, ontroerde haar, en ze was overtuigd, neen ze wist,
dat er nu iets biezonders gebeuren ging. Eerst merkte ze nog niets.
Toen zag ze dat er een witte nevel oprees uit de grond en meer en
meer alles verhulde. En ze begreep - waarom kon ze niet nagaan dat ze nu onvermijdelik sterven moest. Ze voelde het warme leven
langzaam uit zich wijken, maar 't was niet naar, niet erg .... Integendeel. In haar borst trilde een heerlik gevoel van dankbaarheid om de
komende rust, de veilige eindeloze rust ....
De hele volgende dag bleef haar iets bij van dat rustgevoel. 0 die
krachtgevende overtuiging dat ze zodra ze het zelf maar wilde, aan de
levensrnarteling ontkomen kon! Eén ogenblik durven. Daar kwam het
op aan. En - nooit meer gefolterd door de angst voor het komende.
Nooit meer die nijpende vrees van beloerd of beinvloed te worden
door wat ze niet waarnemen kon ....
Het le.ek of ze opfleurde. Want ook de eerstvolgende dagen toen de
herinnering aan die mooie droom was bezonken, sloeg de overtuiging
dat ze in ieder geval haar lot hield in eigen hand, nu en dan over haar
heen als een golf van troost. Dat het zou komen tot de verlossende
daad stond Zo goed als vast; het was maar de vraag: wanneer? en hoe?
't Eenvoudigste leek haar verstikking door gas. Had ze maar gas op
haar kamertje! Dan hoefde ze 't kraantje maar open te zetten wanneer
ze ging slapen, en merkte niets en ontwaakte niet meer ....
Als ze 't eens deed in de huiskamer? 's Nachts. - Nee, het was te
gewaagd. En als het mislukte, kon ze zich niet verontschuldigen door
te spreken van 'n onwillekeurig verzuim ....
Vergif? Maar hoe eraan te komen? En bij vergif bestond altijd het
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gevaar dat ze te weinig nam, of te veel en het weer uitbraakte ....
Verdrinken? Ja ..• Dan kon vóoreerst nooit worden uitgemaakt of er
geen ongeluk in 't spel was. En 't moest een tamelik pijnloze dood
zijn ..•. Verdrinken scheen wel het best ..•.
Maar onwillekeurig stelde ze de volvoering van 't plan nog uit. Ook
al omdat ze meende te merken dat de angstaanvallen verminderden,
soms dagen lang wegbleven ... Het stond waarschijnlik in verband
met de stelligheid dat ze niet langer dan ze wilde, 'n lijde!ik slachtoffer hoefde te zijn ...• Schuchtere hoop om geheel te genezen, leefde
op. En waarom dat erge te doen als 't niet hoefde?
Haar hoop duurde kort. De angstige dromen kwamen terug. Ook
nu was ze ze 's morgens meest vergeten, maar na benauwenis deed
haar rillen van onbegrepen ontzetting. En ook al het andere kwam
terug, en ze kon niet twijfelen of van herstel, zelfs van verbetering
was geen sprake.
Zo zou het dan toch moeten gebeuren. Maar vreemd, nu scheen h~t
plan haar ineens minder aanlokkelik •.•. 0, niet tegen 't doodzijn zag
ze 0Pi maar het doodgaan ....? Ze voelde zich week en huilerig. Maar
he moest toch, het moest toch.
Al telkens had ze, als ze aan verdrinken dacht, de Amste1 voor ogen
gehad. Het leek van zelf sprekend dat ze het dààr zou doen. En eens,
in een slapeloze nacht, nam ze 't besluit om de volgende dag te gaan
l!;ien .... allen maar zien .... Om aan 't denkbeeld beter te wennen.
Aan het ontbijt en in de Akademie had ze die morgen niet het gevoel
of haar iets akeligs wachtte. Integendeel, ze verlangde naar de namiddag. Jammer, toen ze om één uur had koffiegedronken, was 't
hard gaan regenen. Zou 't nu wel kunnen? - Ze maakte zich klaar
voor de les, deed haar glimmende regenmantel aan en kreeg haar paraplu. Beneden wachtte ze even bij de voordeur en keek naar de neerruisende straaltjes die pikkelden en kringelden in zwartbruine plassen op straat. Alles leek lichtloos en koud. Vooruit, ze moest erdoor.
Haar paraplu flapte op, met vlugge stappen haastte ze zich naar de
Stadhouderskade.
Onder het tekenen dacht ze aanhoudend aan 't glanzende lokkende
water van de Amstel. Hoe jammer van dat ellendige weer! Als ze laat
thuiskwam kon ze nu moeilik vertellen dat ze gewandeld had!
Maar haar voornemen stond eenmaal vast. Ze wou toch gaan. Dan
moest ze maar eerder weg. Meteen geen last van de meisjes die in de
buurt daar woonden. Mocht ze Altings of Verdonk in de gang tegen-
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komen, dan kon ze zich verontschuldigen met een Ik voel me niet
wel.
Om kwart over drieën stond ze op en borg haar tekenboel.
"Ga jij,al heen?" vroeg Els verwonderd, en de anderen keken op.
"Ik kan onmogelik langer blijven".
Ze ging de kant op van de Amsteldij k. Het woei, maar had C"pgehouden met regenen. Er liepen weinig mensen op de modderige kade,
vol glimmende plassen en siepelende straaltjes. Aan de rechterkant
zagen de vensters der kille huizen zwart in, onder het gore wit van
grote egale gordijnplekken.
Ze boog rechtsaf, ging nu langs de Amstel, die daar grijsglanzend
lag in 't door strakgrauwe bewolking gedempte licht.
Ze voelde een gewaarwording van wrange berusting over zich
komen: Vage mogdikheden begonnen te stollen tot werkelikheid.
Voortaan zou ze zich heel nauwkeurig voor kunnen stellen hoe ze
aan 't geen haar vervolgde ontglippen kon.
Ze liep de brug tegenover de Ruyschstraat over en haastte zich
langs de Weesperzij. Aldoor keek ze naar 't water, verlangend er
dichter bij te wezen. Bij Schollenbrug kon zij de verzoeking niet weerstaan en ging naar de grote steiger waaraan des zomers de stoombootjes aanleggen naar 't Kalfje en Ouwerkerk. Zover mogelik liep ze erop
en liet haar ogen rusten op de Amstel waar plotse windvlagen blinkende vegen op zwiepten. Minuten lang stond ze onbewegelik.
Toen keerde ze zich langzaam om. Tussen de reten van de halfvergane planken zag ze kronkelende lichtslangen heen en weerschieten
over het dofzwarte water onder de steiger. Onwillekeurig fronste ze de
wenkbrauwen. Even later was ze weer op het grintpad tussen de
bomen, opzij van de straat.
De aaneengesloten huizerij hield op. Verder ging ze, meest kijkend
naar rechts naar de brokkelige weggekant die met zachte glooiing
boog naar het water.
Maar een houten gebouwtje trok haar aandacht: Politiepost van
Watergraafsmeer stond er op. Ze moçst dus verder .. ..
Hier .... Tegenover de Watertoren. Dat zou kunnen ... .
Ze deed een paar passen op zij en bleef staan. Ze keek naar de bleekgroene weiden aan de overzij, waar lichte nevel overlag, naar de wijde
grijze lucht, naar de knoestige bomen 1.angs de Amsteldijk, en toen
sloeg ze weer een lange blik op het water.
Ja. Hier. Hier .zou het zijn. En in gedachten zag ze .zich uitgestrekt
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op haar rug op de zacht kabbelende golfjes liggen, en lan~zaam zinken
terwijl het leven langzaam, onmer kbaar gedoofd werd als in die droom
van laatst .... Met voldoening gevoelde ze dat zich hier te verdrinken
niets griezelig zou zijn .... Maar ze zou 't 's avonds moeten doen, als
het donker was. Want telkens reden er wagens voorbij en trems en
ook waren er voetgangers .•.• Maar 't was nu toch goed dat ze voortaan presies wist wààr het gebeuren zou ••.•
Ze ging terug in een bijna plechtige stemming. En plotseling trof
haar 't gezicht op de stad: de Hogesluis in de verte, de huizen der
Weesperzij met hun erkers en hoekige lijnen, de breed liggende
Amstel, met rits eli ge rimpels doortrild, 't kokette torentje van 't voormalig Raadhuis van Nieuwer Amstel, en in de verte de sprookjesachtige koepel van het Paleis voor Volksvlijt .••• Wat was het in dit gedempte licht nu alles mooi van kleur en lijn!
En de weemoedsgedachte : wat zou ze van veel genieten wanneer ze
maar rustig leven kon als een ander .•.. !
Ze schrikte van een schel bellende trem die achteropkwam en waarvoor ze moest uitwijken.
Om de meisjes niet te ontmoeten die nu, naar ze berekende, juist
uit de Akademie zouden komen, liep ze terug door Jan Steenstraat en
Roelof Hartstraat.
Op haar gewone tijd kwam ze thuis.

IX.
Ze was nu vast besloten en dacht er zich meer en meer in. Eigenlik
scheen het, voor zover het haar zelf betrof, eenvoudig genoeg. Met het
ten uitvoer brengen van haar plan was meteen alles voorbij. Ze hoefde
zich niet in de gevolgen te verdiepen of bang te wezen voor berouw.
- Voor pa en ma was het anders: wat een geweldige schrik als hun
dochter eerst werd vermist en daarna dood thuisgebracht! Misschien
ook bracht men haar niet thuis maar dadelik naar 'n ziekehuis ••.. Ja
het was akelig, maar ze kon het haar ouders niet besparen. Veroorzaakte ze hun nu geen verdriet, later misschien des te meer.... En
och, zou de droefheid wel zo heel hevig zijn? Pa hield vooral van Annaatje; en als hij het zich niet zo vreselik aantrok, zou ma zich ook
wel troosten. - Frans had weinig familiezwak, Anna was een
kind ...•
De vraag kwam even bij haar op of ze iets tot afscheid zou schrij-
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ven ....? 0 nee. Al wilde ze, ze zou het onmogelik kunnen! Hoe kon ze
duidelik maken waarom ze ....
Onwillekeurig wachtte ze nog. Maar het vorderend voorjaar bracht
geen vermindering van het oude leed. Telkens en telkens slaaparme
nachten, vrees voor hypnose, lamslaande angst voor onbekende gevaren .... Meermalen meende ze duidelik geesten om zich te voelen ....
Zat ze te lezen, ze durfde haar hand niet naast haar stoel laten hangen~
bang dat haar vingers, die ze niet zien kon, zouden aangeraakt
worden.... Het trof haar soms dat ze met wantrouwen keek naar
dode dingen, gordijnen of meubels, met de sensatie dat die haar
gadesloegen •••• hoe wist ze niet, maar duidelik voelde ze een strakke,
bewuste staring .... Het gaf haar een k;Ue ontzetting....
Het was een buiige dag in het laatst van Mei.
Bachode liep na het eten met 'n boos gezicht door de huiskamer
heen en weer. Aan 't koffiedrinken waren er hevige standjes geweest
met Frans die verklaard had dat hij er kort en goed voor bedankte,
nog langer in huis te blijven. Hij was geen kwajongen meed En die
kwaaie gezichten als hij niet. toekon met zijn maandgeld, die uitbranders als hij te laat aan tafel kwam of 's avonds te laat thuis - hij moest
er niets meer van hebben! Binnenkort zag hij kans om assistent te
worden. Inwonend assistent. En tot zolang ging hij op kamers. Geld
kon hij lenen van Piet van den Brink, als zijn vader 't niet geven wou ••
Bachode had gesnauwd: Ik heb je al meer gezegd: Bevalt het je hier
niet dan donder maar op. Maar op geld zul je goddome lang kunnen
wachten!-Ik denk er helemaal niet op te wachten, zei Frans.- Zijn
moeder trachtte te sussen, zijn vader bulderde en hij was de deur
uitgelopen, na 'n kalm: At ju allemaal. Tot dusverre was hij niet
teruggekomen.
Om halfvijf nieuwe narigheid. Anna had een "voorlopig rapport"
meegebracht met niet minder dan vier onvoldoendes. Het hoofd van
de school had er bijgeschreven: "Als deze leerlinge niet héél hard aanpakt, zal er van overgaan geen sprake kunnen zijn." Mevrouw hield
het treurige boekje achter tot na het eten, langer durfde ze niet. Bachode kreeg een nieuwe aanval van drift, Annaatje huilde en riep al
snikkend dat ze het echt niet helpen kon. Toen begon haar vader te
foeteren op die malle wijven van school die veel te veel eisen van een
kind. En da2rop kreeg Norien de volle laag. "Waarom help jij 'r niet
beter? Jij zit er bij als een stomme, ntet een gezicht of je wordt verdaan
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door iedereen; maar gewoonlik doe je geen steek. Allo. Help het kind."
Haar bitterheid bedwingend stond Norine zwijgend op en ging bij
haar zusje staan. "Wat heb je morgen?" - ,/k Weet het niet •••• Taal:'
Er was in de huiskamer iets onveiligs als kon er elk ogenblik een
nieuwe uitbar:;ting komen. Ook toen Bachode was uitgegaan bleef het
er stil. Maar buiten stak de wind meer en meer op. Hij suisde en
gierde langs de huizen. Door de vensters drong het geluid van
een weeig klagen, soms heviger op klinkend, overslaand eerst in
wild gehuil, dan in een wanhopig droef half onderdrukt schreien.
Norine dacht: zou het haar moeder en Anna óók enerveren zoals
haar?
Ze ging vroeg naar bed, doodmoe, met de flauwe hoop dat ze wellicht in slaap vallen zou voordat haar moeder naar boven ging.
En wat haar anders bijna nooit overkwam, ze sliep dadelik in toen
ze was gaan liggen.
Maar diep in de nacht schrikte ze wakker, met de onduideliké sensatie dat een of ander geluid haar had gewekt.
Hoe laat zou het wezen? Zou 't misschien Frans zijn geweest die
toch nog thuiskwam? Ze richtte het bovenlijf op,steunend opdeelleboog en luisterde .... spande zich tot het uiterste in om te horen •••• tot
ze een pijnlik gevoel kreeg in haar hoofd, of haar hersens verdoften.
Ze ging weer liggen. Alles was stil. Vreemd stil. Ook buiten. Het
waaien had opgehouden. Daar begon 't nachtlicht te knetteren. Ettelike keren, met spetterknapjes. Tussendoor verbeeldde ze zich, heel
flauw op een trap te horen lopen. Bij de buren? Of••••
Het lichtje ging bijna uit, vlamde hoog op en brandde weer gewoon.
De blauwe ovalen van het behang begonnen op mannegezichten te
lij ken die haast onmerkbaar mond of kin bewogen zodra haar aandacht even verslapte.
Opeens ging het nachtlicht uit.Hetzware donker drong tegen haar aan.
Ze werd heel bang en snakte naar licht, maar durfde niet uit haar
bed komen.
Onbewegelik bleef ze lange tijd liggen, in gespannen oplettendheid.
Langzamerhand begonnen haar ogen aan 't duister te wennen.
Voorzichtig zag ze om zich heen. Flauw wittige schemer drong
door de nauwe kier tussen de overgordijnen. Ze onderscheidde V:lag
de Stoel bij haar bed, en de grote kast, ook 't kleed van cretonne dat
opbolsterend hing aan de kamerdeur.
Plotseling - waarom? - moest ze met heftige schrik daarnaar
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kijken .... Ze trachtte ûch te herinneren wat er onderhing: een jacquet, een rok, haar oude ochtendjapon .... Vanwaar die angst? Waarom
vermoedde ze dat ûch iemand achter het vreemd opbultend gordijn
verborg? Dat kon immers niet! - En toch .... en toch .... En ineens was
't of ze met volle zekerheid wist dat daar iemand was die wachtte op
het gunstige ogenblik ... !
Ze lag roerloos. Durfde de blik niet afwenden, waagde nauw met de
ogen te knippen uit vrees dat hij op het ondeelbare tijdstip dat ze niet
oplette, zou te voorschijn springen.
Ze staarde maar, blééf staren .... het leek een eeuwigheid ....
o God daar hoorde ze geritsel! En ze .z;ag, ja ze zag dat het kleed
bewoog!
Ze kon niet ademen, stikte haast .... Haar oren suisden, het klopte
in haar hoofd, en pijn deed haar borst van het hevige harte bonzen.
Ze begreep: wanneer ze nu schreeuwde of ûch ook maar verroerde,
was ze verloren ... Hij stond tussen hààr en mogelike hulp .... Maar
hard zou ze gillen en krijsen op 't ogenblik dat hij tevoorschijn sprong ... !
Ze tuurde in de flauwe scilemering met haar vermoeide, pijnlike
ogen tot ze niets meer onderscheiden kon eri nog maar alleen een
onduidelike vlek zag, soms wit, dan zwart ....
Hinderlik voelde ze 't zweet op haar hele lichaam. Op vochtige,
prikkelende huid plekte 't ondergoed .... En ze durfde zich niet verroeren, niet eens 't flanel optrekken van haar borst ....
Maar ongemerkt begon de spanning te verminderen. Het drong
niet tot haar door dat ze slapper en slapper werd. Werkelikheid doezelde weg; doodop viel ze eindelik in slaap.
Toen ze 's morgens om een uur of zeven ontwaakte, zich alles met
herleefde schrik plots herinnerend, was 't licht in haar kamertje. Ze
hoorde in de gang het gestommel van Koba die zachtjes neurieënd
heen en weer liep.
Goddank .... Goddank .... Een weldadig gerustheidsgevoel kwam
over haar. Maar vergiste ze zich niet? Had ze dan niet gezien ....?
De angst kwam terug ....
Onzeker wat ze zou doen, bleef ze eerststil liggen. Maar toen
ze even later Annaatje boven hoorde lopen, vermande ze zich,
klemde de tanden vast op elkaar, en stapte uit bed, zo stil mogelik.
Met weinig passen stond ze op een armlengte van het gordijn, dat
ze opentrok met één ruk ....
Er was niets. Niets dan haar ochtendjapon en haar andere kleren

522

ANGST

die slap tegen de deur aanhingen en waar zich geen sterveling achter
verschuilen kon. Ze ademde diep. Dus niets. Helemaal niets.
Maar toen ze begonnen was met aankleden voelde ze toch iets onrustigs dat groeide en krachtiger werd en haar - waarom bleef haar
eerst onduidelik - meer en meer hinderde. Dwaasheid, stelde ze zich
gerust. 't Was immers gebleken dat er geen reden voor bang-zijn
bestond? Of toch ..•?
Eigenlik .... wel. Want hoe te verklaren dat ze dat kleed had
zien bewegen en tegelijkertijd er het ritselen van had gehoord? En ze
herinnerde zich nu ook, dat ze die nacht zo plotseling wakker was geworden en dadelik had gedacht, ze mocht wel zeggen: geweten, dat
er iets vreemds in haar kamer was ....
Geen mens. Dat bleek afdoende. Wat dan ....?
Een kille rilling tintelde over haar lijf. - Niet aan denken ....
Maar toen zet voor de wastafel staande, onwillekeurig in de spiegel
keek, schrok ze van haar vertrokken bleek gezicht.
Ze had de flauwe hoop dat, als wel es meer gebeurde, de scherpste
en pijnlikste indrukken in de loop van de dag zouden wegdoezelen;
maar het tegendeel had plaats. De vraag: wàt kan cr zijn geweest, vervolgde haar en werd een obsessie. Een tijdlang was 't haar gelukt aan
het woord "geesten" het overschrijden van de drempel van haar bewustzijn te verhinderen, maar ook toen al voelde ze 't woord, al sprak
ze het in zich zelve niet uit. Hoe meer de dag verliep hoe meer ze opzag tegen het ingaan van een nieuwe nacht. Voor 't eerst scheen het
angstwekkend-geheimzinnige haar tot vlakbij genaderd! Ze rilde als
ze er aan dacht dat ze er zich in het donker, alleen, weer aan zou
blootstellen .... Nee, alles liever dan dàt! Waarom het voornemen dat
ze toch zou ten uitvoer brengen tot later op te schorten?
Diezelfde avond nog moest het gebeuren. Als ze terugkwam van de
Akademie.
Ze vodde ûch vreemd- kalm, het verdere van de dag. Het bevreemdde haar dat ze in 't minst geen neiging bespeurde om iets te doen of te
zeggen dat ma of pa zich later herinneren zou met de bijgedachte:
Toen doelde ze erop dat ze weg zou gaan voor altijd ••• Neen. Tot iets
teers of gevoeligs had ze zich moeten dwingen. Bovendien het zou
argwaan wekken. Ze moest gewoon doen. Heel gewoon. - En dat
ging haar gemakkeliker af dan ze eerst had verwacht. Och, ze was stil
en teruggetrokken, maar dat was ze immers meestal?
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Toen ze naar de avondles ging~ zei ze niets dan "Dag ma, dag Annaatje:' Maar toen ze op straat liep, merkte ze dat de tranen haar
over wangen en bovenlip drupten.
Ze veegde haar ogen af, haalde diep adem en drong een lichte
twijfel of ze 't wel wezenlik doen zou, krachtig terug. Natuurlik deed
ze 't! Liefst dadelik, als het maar niet zo licht was ....!
De uren in de tekenzaal vielen lang. Maar 't onbewuste gevoel dat
"het" nog niet dadelik hoefde, maakte het wachten draaglik. Met een
bedaardheid die haar zelf verwonderde, keek ze nu en dan rond en
zei tegen zich zelf: De meisjes, de zaal, de beelden, ik zie het nu allemaal voor het laatst.
De les was om negen uur afgelopen. Met de anderen sloeg ze de weg
in naar huis. Maar op de hoek van de Parkweg alleen gebleven, wachtte ze een ogenblik en liep toen, langzaam eerst, terug.
Ze kwam weer langs de Akademie, waar ze nog licht zag in een
bovenlokaal. Ze tuurde even naar 't brede gebouw zonder veel leedgevoel. Toen dacht ze aan thuis .... Ze ging voor liep gehaast over de
brug en toen op de Weesperzijde, onder de bomen, de stille waterkant houdend. Telkens zag ze wanneer ze een lantaarn voorbijging,
het glimmende uitbottende groen.
Eindelik Schollebrug. En daar de politiepost.... Er scheen niemand
in te zijn. Des te beter. Even nog verder. Hier moest ze ongeveer tegenover de Watertoren zijn. Ze meende hem flauw te onderscheiden
maar was er niet zeker van, het was zo donker. Gelukkig maar die
betrokken lucht. Geen mensen te zien. Wacht, daar kwam een wagen.
Ze liet hem voorbijgaan en liep langs de glooiende kant naar het
water toe, voorzichtig om niet uit te glijden. Eerst over het vochtige
gras. Toen over een brede schuine laag gebroken baksteen. Haar voet
zwikte om, ze was bijna gevallen, maar met wijd uitgestrekte armen
bewaarde ze 't evenwicht.
Nu stond ze vlak bij het donkere water. Ze voelde haar voeten al
nat worden, haar schoenen inzinken in 't slik.
Ze boog zich voorover om beter te zien. Toen werkte ze haar linkervoet los uit de zuigende modder, deed een grote stap en haalde de
nog pijnlike rechtervoet naar zich toe. Nu stond ze tot de knieën in
het water, en voelde het zwaar worden van haar rokken.
Met korte pasjes liep ze langzaam door. Het water, veel kouderdan
~e verwacht had, kilde haar dijen.
De gedachte doorflitste haar: Ik kan nog terug....!
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En dan? VIéér iedere avond en iedere nacht die wanhoop en ellende'
Stijf drukte ze de kiezen op elkaar, balde de kille handen en dwong
zich, met telkens vernieuwde inspanning been na been verzettend,
verder te lopen. Ineens. werd het dieper of trapte ze in een kuil. Haast
sloeg ze voorover, met moeite richtte ze zich nog op. Het water kwam
tot haar borst, verkleumde haar hele lijf en beklemde haar ademhaling: ze hijgde.
N u was er plotseling smachtend verlangen in haar naar redding.
Met doodsangst staarde ze om zich heen, terugbevend niet voor vernietiging, maar voor doodgaan, 't niet te beseffen afschuwelike doodgaan ..•. !
Om hulp roepen! - Maar eer ze het doen kon gleden haar voeten
naar voren en voelde ze geen grond meer. Onwillekeurig opende ze
de mond om te schreeuwen, maar kreeg 'n gulp walge1ik brak water
binnen. Haar lichaam was achterovergevallen. Ze stak de armen omhoog en bewoog krampachtig de vingers. Wéér wou ze gillen en wéér
vulde het water haar mond. Met gruwelike zekerheid wist ze dat ze
verdronk en niets of niemand haar nog vermocht te redden.
En als vanzelf leek eensklaps de nieuwe angst met de oude samengevloeid. Werd ze niet aangegrepen door kwaadwillende geesten? die
haar meedogenloos worgden?
Ondraaglike benauwdheid neep keel en borst. Het ruisen in haar
hoofd was onuitstaanbaar bruisen geworden. Ze worstelde nog, onder
W.lter, trachtend vergeefs zich op te geven, naar boven te werken .•••
Maar het duurde niet lang of pijn en angst vervaagden, nevelden
weg in vreemde donkerte en vormloosheid. Het denken begaf haar,
ze voelde nauweliks •..• Toen niets meer. Haar bewegingen hielden
op, ze had het bewustzijn verloren.

c.

P.

BRANDT VAN DOORNE.

NATUUR-MOZAÏK.
STRAALBLOEM.

Donker wordt ginder de lucht,
De Juli-vlaag is In aantocht,
Tegen het grijs van de wolk
Vonkelt de straalbloem als star.
ZONNEBLOEM.

Wat wuift bij het huisje in den tuin
Op hoogen stengel de zon toe?
Een zonnebloem is 't en ûj tllt
Een gitzwarte en pittige schaal.
LIJSTERBOSCH.

Naar 't lijsterbosch wil ik nu gaan
En zoek er de sappigste takjes,
Hamer met 't hecht van mijn mes
't Bast;e gaaf los van het hout.
Snij er een mondstukjen aan
Wat klankgaatjes in en beproef dan
't Zoete merelgefluit
Zacht te doen klinken door 't bosch.
VROUWENSCHOENTJE.

Vrouwenschoentje in het donkere bosch
Heeft juist haar hauw wijd geopend ....
VOGELPOOTJE.

Vogelpoot je met vleugels en vlag
En een netje van rood daar. weer over ....
(Nagelaten verzen)

J.

WINKLER PRINS.
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TWEEDE DEEL (vervolg)

XIV.
Eens, op een avond dat hij daar rustig zat, klonken trage voetstappen buiten over het plankier. De sneeuw werd afgeschud van klompen en vingers tikten vragend op de deur.
- Och Hiere t wie mag er doar zijn! riepen, opgeschrikt, de meisjes.
Zeker niet vader of Meries; 't was nog te vroeg voor hen.
- Wirk gulder moar veurt; 'k zal goan kijken! antwoordde snibbig
de moeder. En zij ging naar de deur toe. De klosjes, die even stil gevallen waren, gingen terstond weer vlijtig aan het trommelen.
- Wie es er doar? vroeg zij met zure stem.
- Ik, bezinne; Ivo! antwoordde een opgewekte stem van buiten.
- Och Hiere, 't es Ivo van hiernevens! Toe, menier Triphon,
steekt ou wig in 't koamerken! fluisterde haastig Sidonie.
Meneer Triphon sprong op, vloog naar het kamertje. Maar toen
hij er reeds binnen was kwam hij er weer uitgehold, om Kaboel te
roepen, die vóór het vuur te slapen lag. Op 't zelfde oogenblik opende
moeder de voordeur en Ivo, die meteen binnenkwam, stond vlak tegenover meneer Triphon. Moeders oogen rondden zich van ontzetting en de meisjes slaakten een kort gilletje van angst.
Ivo, die met een glimlach binnentrad, was het zwingelaartje van
daarn~ast, dat meneer Triphon elken avond in 't voorbijgaan in de
stofwol k van het stalletje, als was het louter voor de pret, onder het
neuriën van een deuntje op zijn treeplank heen en weer zag wippen.
Hij kende wel meneer Triphon, zooals een ieder in het dorp hem
kende; en een groote verbazing en verlegenheid kwam over zijn gezicht, toen hij hem daar zoo heelemaal onverwacht en plotseling aantrof. Hij stond even roerloos, met open mond en ronde oogen,
maakte een beweging ds om weg te gaê.n, kwam toch eindelijk, met
een schuchter "es <,.1' gien belet?" naar binnen. Kleine sneeuwvlokjes
kleefden op 4ijn pet en schouders; en, zooals hij daar eventjes stond:
w;tbcvlokt over de geclgrijze stofla2.g, die hem van het hoofd tot de
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voeten bedekte, met zijn popperige blauwe oogjes en zijn gelen baard,
waarin ook glinsterende sneeuwsterretjes hingen, leek hij wel een
koddig Sinter klaasmannetje, tot opvroolij kende verrassing van de
kleine kinderen uit de koude winterwolken op de koude aarde neergedaald. Hij wenschte "elk ne goen oavend," weigerde te gaan zitten,
daar hij geen tijd had, haalde een klein fleschje uit zijn vestzak en
vroeg aan bazin Neirijnck of zij hem niet een klein beetje olie zoude
willen 1eenen, daar zijn voorraad juist toevallig op was en hij dien
avond nog een paar bundels vlas wenschte af te zwingelen •.
- Bajoajik, Ivo-jongen, bajoajik, antwoordde bereidwillig moeder
Neirijnck, blijde dat zij hem van dienst kon zijn en daardoor wellicht
zijn discretie winnen. Zij nam het fleschje en ging er mee in 't achterhuis, waar haar voorraad olie stond.
- 't Snieuwt, ge1euf ik, zei meneer Triphon, zichinspannendom
zoo natuurlijk mogelijk te doen.
- Joa 't, zille, menier Triphon; en 'k vreeze da ze 'r nog ne keer
dikke zal vallen euk; we krijgen d'r te veele van, e-woar? antwoordde
opgeruimd het zwingelmannetje.
De jonge meisjes, die met gloeiende gezichten de klosjes zenuwachtig over haar kantwerkkussen lieten rammelen, mengden zich in
't gesprek.
- 't Es 'n dijngen dat de meinschen op ulder land nie 'n keunen
om te wirken, meende Sidonie.
- Joa moar, en wie nou mee woagens en peirden langs de boane
moe zijn!.... bracht meneer Triphon gewichtig in het midden.
-Enas'ttonsnekierbeginttedeuën!voegdelvoerbezwarendaantoe.
De jongere zusjes knikten beamend en allen waren het er over eens,
dat zulk een weer op een ramp zou uitloopen als het nog vee1langer
duren moest. 't Gesprek klonk ernstig en zwaartillend, als van bejaarde en bezadigde menschen; die heelemaal en uitsluitend met hun
zorgwekkend onderhoud vervuld zijn. Het leek wel alsof meneer
Triphon alleen maar in het huisje gekomen was om daar tot in 't oneindige over uit te weiden en of al het overige van hoegenaamd geen
belang meer was. De moeder kwam met het gevulde fleschje binnen
en overhandigde 't aan 't zwingelventje . Hij dankte warm en beloofde
het zoo spoedig mogelijk terug te zullen brengen. Moeder gaf hem de
verzekering dat het heelemaal geen haast had en meneer Triphon
haalde zijn sigarenkoker te voorschijn en vroeg hem of hij geen lust
in een f:.igaar had.
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- Haaa!. •.• menier Triphon, dat 'n es van gien refuss, zille! antwoordde het zwingelmannetje; en zijn gansche gezicht ontlook in een
stralenden glimlach, als van een vlasblonde zon. Meneer Triphon gaf
hem drie mooie sigaren cn daarmee verdween hij, hardop lachend en
in elkaar buigend van dankbaarheid.
- Hij zal 't goan vertellen dat hij ou gezien het! vreesde moeder,
met angstige Oogen meneer TriphoQ aankijkend zoodra het ventje
de deur uit was.
- 'K vrees het euk, antwoordde stil meneer Triphon.
De meisjes waren optimistischer gestemd.
- Hij zal zwijgen, te wille van de sigaren, om d'r loater nog te
krijgen, meende Sidonie.
De jongere zusjes waren van hetzelfde idee. Maar de moeder bleef
wantrouwend; zij schudde 't hoofd en zei: 't es toch zuk 'n babbe:loarken!" en voor het eerst had meneer Triphon daar het onbehagelijk gevoel, dat een heimelijk gevaar zijn knusse gezelligheid bedreigde. Hij bleef er niet veel langer toeven; de goede, veilige stemming
was vaar dien avond vel'beurd en er lag iets kwellends en gedrukts in
~ijn ~fscheid van Siednie.
Het sneeuwde dikke vlokken toen hij buiten kwam en dadelijk
hoorde hij het neuriënd gezang van 't zwingelaartje, dat al flink weer
in zijn schuurtje aan den arbeid was. Even vroeg meneer Triphon
zich af of het niet zou geraden zijn dat hij daar eens het hoofd binnenstak en een kort praatje hield. Na een lichte aarzeling vond hij het
toch maar beter van niet. Hoe minder menschen hem daar zagen, hoe
veiliger voor hem. Hij sloop er stil voorbij, onopgemerkt door 't mannetje, die als altijd met den rug 'half naar hem toe stond en bij het
smeulend licht van 't oliepitje, in het snorren en het stuiven van zijn
rad, zingend over de treeplank op en neer bleef wippen, alsof hij nog
maar steeds de dolste, uitbundigste pret in zijn bezigheid had.

xv.
't Was korl daarop, dat meneer Triphon eenige verandering in de
bejegening der werklieden van de fabriek ten zijnen opzichte begon
waar te nemen. Zij keken hem soms met een eigenaardigen, raadselachtigen glimlach aan; en Feelken nam voor gewoonte, telkens ~oodra
hij hem zag "Fikandoes-Fikandoes" te roepen, waarop Leo dan
meestal met een luid-bulderend "Oajoáek!" antwoordde. De anderen
hadden heimelijke pret; Free stond soms in zijn eentje vóór zijn bank
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te glimlachen, Berzeel deed wel eens opgewonden en rumoerig, Ollewaert stopte een reuzenpruim in zijn mond, alsof hij iets geweldigs
in wou slikken; en zelfs het doorgaans zoo muisstille Poeteken, dat intusschen met de "witte" getrouwd was, kreeg iets ongewoon levendigs over zich en stond daar soms te kijken en te luisteren met aandachtig-wakkere oogen. Pee, heelemaal wit als een sneeuwman, verliet geregeld zijn wer k aan den graanmolen om in de algemeene belangstelling bij de heibalken te gaan deelen; en Bruun de machinist zat
altijd ergens achter een muur of een deur verscholen om door hoekjes
en reetjes binnen in het "stamp kot " te spieden en te loeren> Alleen
Pierken, aldoor bekommerd met de sociale problemen, die hij uit zijn
centen krant je opdiepte en in~oog, hield zich onverschillig en afzijdig;
en Miel, da kalf euk! begreep in het geheel niet wat er omging en stond
daar met zijn dom gezicht naast de anderen te luisteren en te gapen.
Meneer Triphon was zeer wantrouwig. Het kwam hem voor alsof
er daar in het geheim iets tegen hem gekonkeld werd, waarvoor hij
scherp op zijn hoede moe~t zijn. Had het zwingelaartje gepraat?
Wisten zij dat hij geregeld bij Siednie op bezoek kwam? Meneer Triphon, wanhopend in het "stamp kot" het geheim tot een opheldering
te brengen, richtte zich van lieverlede weder tot het" vrei wevol kskot"in
de verwachting, dat hij er daar wellicht eerder zou achter komen
Maar ook in het "vreiwevolkskot" merkte hij een gewijzigde stemming. Het viel hem op dat de gesprekken, druk aan den gangzoolang
zij hem niet zagen, dadelijk verstomden zoodra de vrouwen ook maar
eventjes den staart van Kaboel over de binnenplaats zagen huppelen.
Zij spraken over niemendal meer als hij binnenkwam, of zij hadden
het over zulke diep-onbeduidende dingen, dat het heelemaal niet de
moeite loonde om er naar te luisteren en er in mee te praten met de
hoop iets belangrijkers te hooren. En ook in de houding van de paardenknechts meende hij een wijziging te zijner opzichte te merken.
Pol maakte in het algemeen rare en bedekte toespelingen als hij dronken was en 't Koud Kieken praatte luidruchtig-opgewonden over allerlei heerlijks en lekkers, dat speciaal voor de rijke lui in de wereld
was weggelegd. Niet zelden kwamen dan Stien de Leugenoare en zijn
knecht Komijl in het gesprek zich mengen; en dan werd het een verwarde gekkenboel: Stien leugens vertellend om er van om te vallen,
en Komijl slechts af en toe een korten klank uitend, maar zijn dikken,
rooden neus als 't ware zintuigelijk genietend, terwijl zijn natte, fletsige jeneveroogen strak gevestigd stonden op meneer Triphon, met
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iets als een ondeugende uitdrukking van een heele boel weten en niets
willen loslaten.
En ook in huis nam meneer Triphon weldra een soort van atmosfeer ea stemming waar, nog veel beklemmender en drukkender dan
deze welke er toch bijna altijd heerschte. Meneer De Beule liep er dik
door kamers en gangen, werkelijk dik-geworden door iets dat inwendig bij hem scheen op te woelen en te toornen, terwijl zijn vrouw er
stil-neerslachtig uitzag en haast niet meer wist welke woorden aan te
wenden als ze met hem 5preken moest, om niet een scheef of vinnig
antwoord uit te lokken. Sefletje, die altijd de stemming der familie als
een barometer weergaf, liep benauwd en zuchtend heen en weer; en
't tweede meisje was bijna niet zichtbaar meer: zij verstopte zich men
wist niet waar zoodra haar werk ged2,an was; men zag slechts af en toe
een tip van haar rok, die vlug achter een muur of door een deur verdween. Er broeide een dreiging alom; en, zonder nog iets bepaalds te
weten, had meneer Triphon geen twijfel, of het onweer zou
weldra boven zijn hoofd uitbarsten.

XVI.
Die uitbarsting, ofschoon elk oogenblik gevreesd, kwam dan toch
nog onverwacht, op een zondagavond dat meneer Triphon zich klaar
maakte cm weer naar Siednie toe te gaan.
Hij stond reeds met Kaboel bij de voordeur en had den knop in de
hand, toen zijn vader plotseling uit zijn bureau kwam en hem vroeg:
- Woar goa-je noartoe dan?
Meneer Triphon schrikte hevig. Sinds maanden nam meneer De
Beule zoo goed als geen notitie van zijn zoon meer, liet hem zijn gang
gaan, beantwoordde te nauwernood, twee maal per dag, zijn ochtenden zijn avondgroet. Meneer Triphon was zóó ontzet door die onverwachte, plotselinge belangstelling in zijn doen, dat hij even roerloos
bij de deur stond en het antwoord schuldig bleef.
- Verstoa-je mij niet? 'K vraag ou woar da ge naartoe gaat? herhaalde meneer De Beule vinnig.
- 'n Beetse wandelen, antwoordde eindelijk meneer Triphon beduusd.
-'n Beetse wandelen naar 't slecht vreiwevolk toe! riep meneer De
Beule woedend. En op een dreigenden, autoritairen toon:
- Hier z;ilt-e blijven verdame! of ge 'n zet giene voet meer in huisl
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- Lijk of ge wilt, zei meneer Triphon deemoedig, zonder eenige
verdere uitlegging te vragen. En langzaam week hij vandevoordeur
weg.
Meneer De Beule was buiten zichzelf van opwinding en toorn. Zijn
vrouw, die hem van uit de huiskamer had hooren "schieten," kwam
met betraand gezicht in den gang en meneer Triphon begreep ter~tond dat zij alles wisten en dat er zonder twijfel reeds een heftige
scene moest hebben plaats gehad. Meneer De Beule wendde zich dadelijk tot zijn vrouwen overstelpte haar met verwijten, alsof zij alleen
de schuld van alles was. Zij had hun zoon zoo opgevoed; zij was aldoor veel te zwak geweest en te toegevend voor zijn talrijke gebreken;
zij had luiheid en plichtverzuim bij hem aangekweekt en aangenoedigd; door háár toedoen was het geweest, dat die gemeene meid, die
nu hun aller ongeluk en de smet en de schande op hun goeden naam
werd, in de fabriek was binnengehaald! Meneer De Beule ver keerde in
een van zijn allerheftigste "schietbuien" en zijn vrouw kon niets als
onbedaarlijk zuchten en snikken, terwijl meneer Triphon, bij het aanhooren van dien krassen uitval, verstomd bleef hoe zij reeds alles tot
in de kleinste bijzonderheden wisten en hoe het blijkbaar al die weken
in hen had gebroeid en gekookt, terwijl hij in den waan verkeerde, dat
zij nog maar niets vermoedden. Sidonie's naam werd zelfs niet eens
vernoemd. Dat hoefde ook niet. Allen begrepen duidelijk genoeg
waarover het ging. En kort en hard herhaalde meneer De Beule nog
eens zijn condities: terstond alle betrekkingen met die meid
verbreken en weer fatsoenlijk zich gedragen, zooals bij zijn stand behoorde, of onmiddellijk en onverbiddelijk en voor goed het huis uit:
"Het heele dorp is er vol van, ik durf mijn gezicl}t op straat niet meer
vertooneni de menschen keeren mij den rug toe!" bromde meneer De
Beule rood van gramschap.
Het was ijskil geworden in meneer Triphon's binnenste, en een
soort lamheid zonk hem door de beenen. Hij had wel iets gevreesd;
hij had wel een vaag en dof-kwellend vermoeden gehad dat het zoo
niet kon blijven duren, maar dat het reeds zóóverre was, dat ze reeds
zóóveel wisten, dat ze reeds álles, tot 1fl de kleinste bijzonderheden
wisten, daar bekwam hij niet van!
Wat moest hij nu doen! waar moest hij nu heen, nu de draad, de
levensdraad als 't ware, zoo plotseling en zoo ruw tusschen haar en
hem doorgesneden werd? 't Was hem te moede alsof hij eensklaps,
door een noodlottig toeval, alles, álles kwijt was wat het leven voor hem
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levenswaard maakte. Hij werd er duizelig van, duizelig van de grenzelooze leegte die hij plotseling in en om zich voelde. Hij had verwoed in opstand willen ontvlammen en miste de kracht. Hij voelde
alleen zijn zwakheid, zijn eindelooze, machtelooze, hopelooze zwakheid!
- 't Es goed, zei hij gedwee; 't es goed. En hij herhaalde 't nog
eens, alsof hij in zijn duistere radeloosheid geen andere woorden meer
vinden kon:
- 't Es goed; 't es het goed!
Maar eensklaps toornden toch even de woede en de opstand in hem
los. Hij wierp een valschen schuinblik naar zijn vader en bromde,
bevend van innige gramschap:
- T'n es nie neudig van doar zeuveellaweid veuren te moa ken!
Meneer De Beule zei niets meer. Hij had genoeg gezegd. Hij trok
zich als een dondergod terug in zijn bureau en zijn vrouw wrong met
een smeekblik tot haar zoon de handen in elkaar. Sefietje verscheen
even met roode koonen van agitatie in den gang om aan madam De
Beule iets over het avondeten te vragen; de rok van 't tweede meisje
ve!'dween vlug, met een zwaai, achter een deur. Kaboel geeuwde
hardop van ongeduld, verbaasd dat zijn meester nu de voordeur niet
opende. Mussche, die even in den gang was blijven rondloopen,
kwam hem voor en achter aandachtig besnuffelen, als gold het een
wild-vreemde hond, dien hij voor 't eerst ontmoette, en ging daarna,
door zijn reuk-onderzoek gerustgesteld, op de bureau-deur van
meneer De Beule pootenkrabbelen. Meneer De Beule deed open,
de kleine hond sloop kronkelstaartend binnen en de deur klakte weer
dicht, met een hard geluid, dat hostiel door de gedrukte stilte weergalmde.
't Was of het gansche huis in onheilspellende dreiging bromde en
boudeerde.

XVII.
Het werden doodsche droeve dagen. Meneer Triphon had het
gevoel of hij aldoor en overal gevolgd en bespied werd. Hij vertrouwde niets en niemand meer; en zijn haat en wrok golden speciaal het
zwingelaartje, dat hij van allerlei praatjes en verklikkering verdacht.
Siednie had hij niet terug gezien. Hij durfde niet. Maar hij had haar
in een brief alles geschreven; en opgezweept door zooveel hindernis
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en tegenkanting, in plechtige woorden haar eeuwige liefde en trouw
gezworen. Hij zou haar terugzien, wat er 001 gebeurde, en steeds
voor haar en voor het kind dat op komst was blijven zorgen; maar nu
moest zij een tijdlang geduld hebben, wachten tot de omstandigheden
weer gunstiger werden. Het speet hem vreeselijk, dat ook hij nu van
haar geen nieuws meer kon ontvangen, maar ook dat zou wel komen,
later, als alles wat geluwd zou zijn.
In de fabriek, op het gezicht en in de houding van de arbeiders te
zijnen opzichte, kon hij als 't ware den weerslag der gebeurtenis
lezen en waarnemen. Nu ook wisten zij blijkbaar reeds alles en zij
spotten met hem in stilte, soms door vage zinspelingen, andere malen
door een enkelen blik of glimlach, en steeds met heimelijk leedvermaak. Feelken had nu zoo'n gedempte manier van Fikandoes-Fikandoes roepen en Leo een gewijzigden klank in zijn "Oajoáek-gebrul,"
waarvan meneer Triphon heel goed de tergende nuance snapte en die
hem innerlijk razend maakte. Eveneens kon hij niet goed tegen de
zwijgende spotblikken van Free, Berzeel en Ollewaert; en op een
middag barstte hij plotseling, zonder eenige schijnbare rede, in
dolle woede uit tegen Miel, omdat die hem roerloos, met open mond
en ronde oogen, als een wonder ..;tond aan te gapen.
- Gij kalf euk! Wa moet-e gij azeu noar mij stoan kijken! riep hij
bulderend, met van toorn gezwollen kop en fonkelende oogen.
- Ha ••• ha •.• ha, .. 'k 'n weet ik da zelve niet! schrikte Miel, hevig
ontdaan.
- Kijkt naar ou wirk, nondedzju! toornde meneer Triphon en
keerde hem den rug toe.
Zijn onverwa.chte uitval maakte indruk. De werklui zetten eensklaps ernstige gezichten en schenen uitsluitend In hun bezigheid verdiept. Even voelde meneer Triphon in zich de kracht en het prestige
van een behaalde zege. Hij stapte zelfbewust en trotsch het "stampkot" uit en ging over de binnenplaats naar het "vreiwevolkskot" toe.
Maar vóór hij zoo ver was bleef hij roerloos staan en luisterde, met
van ergernis gefronste wenkbrauwen. Achter zijn rug, in 't "stampkot" ging een gebrul op als van razenden. Leo loeide oorverdoovend
zijn "Oajoáek!" uit en Feelken tetterde zijn Fikandoes-FikandoesFikandoes, sarrend, aanhoudend, onuitstaanbaar, als een spotvogel
die van geen uitscheiden weet.
Over de binnenplaats kwam Stien de Leugenoare met een ijzeren
roede aangestapt, gevolgd door zijn knecht Komijl, die hamer en
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nijptang droeg. Zij waren beiden kennelijk aangeschoten; Stien bleef
vóór meneer Triphon strak staan, keek hem met zijn lodderige oogen
aan en begon m doffen ondertoon zijn hardnekkig ,,0 Pepita, Pepita..
Pepita" te brommen. Toen hield hij even op, knarste zijn tanden over
elkaar en raasde, als in sombere woede:
000, menier Triphon!.. •. 000, me nier Triphon!.. .. Da ge wist
wat da 'k ik wete!
- Wa weet-e gij? vroeg meneer Triphon onthutst.
000000 ••• Pepita, Pepita, Pepita! bromde de dronkaard in zwaren ondertoon. En dan opeens heel hoog, met een fijn, kinderlij k
hoofdstemmetje :
00000 .... Pepita, Pepita, Pepita!
- Joa moar, wa weet-e? drong meneer Triphon gesard en ongeduldig aan.
Stien de Leugenoare schudde zijn hoofd en zei niets meer. Hij
spoedde zich weg in de fabriek, alsof hij 't plotseling heel druk had;
en Komijl volgde hem, sprakeloos hoofdschuddend, met een koddige
beweging van zijn langen rooden neus, die als een snuffelende snavel
in zijn roetgezicht te gloeien stond.
De deur van het "stamp kot" ging open en zij verdwenen erin,
Boven het gebalk der heien uit loeide weer oorverdoovend Leo's
Oajoáek!" en Feelken's sarrend "Fikandoes."
Meneer Triphon slaakte een vloek. Zij hielden hem voor den gek
en hij kon er maar niets tegen doen! Eensk!aps kwam Mussche's krulstaart uit een deur gedraaid, onmiddellijk gevolgd door de zware gestalte van meneer De Beuie, die er vuurrood en woedend uitzag. Hij
rukte als een orkaan het "stamp kot" binnen en terstond hoorde
meneer Triphon hem razend "schieten" tegen de lawaaimakers daarbinnen. Het geluid zijner stem overheerschte het gedonder der heibalken. Hij schreeuwde, als naar gewoonte, dat hij heel den boel op
straat zou gooien als hij nog eenmaal dat beestachtig geloei te hooren
kreeg; en hikkend van gramschap kwam hij weer met Mussche op de
binnenplaats, liep meneer Triphon bijna omver zonder eenige notitie
van hem te nemen, rukte het "vreiwevolkskot" binnen en begon daar
ook, hoewel er in 't gehed geen reden voor was, er maar op los te
"schieten. "
Meneer Triphon maakte zich voorzichtig uit de voeten en gmg
eens even met Kaboel in den tuin rondwandelen.
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XVIII.
De lieve lente was in aantocht!. ...
De laatste overblijfsels van de sneeuw, die weken lang, als stukken
drogend liimengoed, slordig hier en daar over het land hadden verspreid gelegen, waren eindelij k weggesmolten en de zachte aarde
groende en geurde onder de eerste, lauwe streelingen der waûge
Aprilzon. De gele primula's en de witte anemonen bloeiden reeds
langs de randen van de slooten; en in het gras, dJt bij plaatsen nog
week en nat was als een spons, lachten en tintelden, als sterretjes, de
madeliefjes. De hemel blauwde licht en scheen heel hoog, héél hoog;
en onder zijn eindeloos gewelf zongen alom de leeuwerikjes. Er was
herleving overal; de heesters en de boomen zouden weldra blaadjes
krijgen.
Meneer Triphon voelde ûch melancholiek gestemd. Zijn gemoed
was in wanklank met al die nieuwe levensfrischheid. Hij dacht aan
Sidollie en 't kropte in zijn keel van droefheid. Hij dacht ook aan de
liefde in het algemeen en voelde zwaar zijn eenzaamheid. Het zou zoo
goed zijn geweest, in die eerste, schoone, zachte lentedagen, een beminde vrouw naast zich te hebben; goed, niet verlaten en alleen te
loopen op de wereld, terwijl alle levende wezens onweerstaanbaar in
liefde tot elkander kwamen. Het zou goed zijn geweest in de droomerige schemering met Sieànie vóór haar deurtje te zitten, rustig starend in den geurenden lenteavond over de stille velden naar de opbloeiende sterren in het donkerend uitspansel; en het zou ook goed
zijn geweest in den mooien, statigen, ouderlijken tuin te wandelen
naast }osephine Dufour en met haar te spreken over groote toekomstplannen, over lange reizen in verre landen, over deftig-stil geluk in
voorspoed en vrede. De lente was iets weelderigs en gelukkigs; iets
dat wilde trillen, en popelen, en jubelen, en zingen; iets, dat wilde
zoenen en omarmen! De lente was als een glanzend-geopende poort
op een nog stralender-glanzend verschiet, waar het groote levensfeest
gegeven werd: het rijke, rijpe zomerfeest, waarvan eenieder moest genoten hebben, wilde hij kunnen zeggen dat hij werkelijk geleefd had.
Meneer Triphon had niet geleefd en leefde niet! Dat voelde hij zoo
scherp en bitter nu. Hij voelde de verwaarloozing zijns levens, de
kleurloosheid zijner jeugd, onder het egoistisch juk van zijn chagrijnigen vader en zijn slaafsch-onderworpen moeder. Hij voelde zijn
eenzaamheid, zijn afgrijselijke, radeloosmakende verlatenheid in een
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milieu waar niemand zich om hem bekommerde en waar hij gansch
alleen zijn droeven weg moest zoeken, als een biinde of verdwaalde in de woestijn. De lente, de lieve, zachte lente, die eenieder moest
gelukkig maken, deed hem kwaad en hij vluchtte haar kwellende bekoring; hij Z;:tt nog liever in de sombere fa briek, waar andere menschen
leefden, die nooit iets van de schoone lente zagen en waar zijn zwaar
gemoed zich rustiger voelde tusschen de benauwde muren, als van
een vogel die gewend is aan zijn triestige kooi.
Zoo liep hij daar eens op een middag rond, machinaal het wer k controleerend, ter'wijl de voorjaarszon buiten zacht straalde, toen de helle
lichtplek van de open deur eensklaps door een schaduw werd verduisterd el1 een man langzaam over den drempel schreed, met een omgevouwen leegen zak over den arm. Meneer Triphon keerde zich om en
ging naar den bezoeker toe om hem te vragen wat hij verlangde, maar
meteen bleef hij wenkbrauwfronzend staan en schetste een gebaar van
toorn, als wou hij den indringer wegsturen: De man, die daar zoo onverwacht en plotseling voór hem stond en vroeger nooit een voet in de
fabriek gezet had, was Ivo, het vlijtig zwingelaartje van naast Siednie's
deur, hetwelk meneer Triphon als de verklikker van zijn liefdesavontuur beschouwde!
Het ventje, echter, scheen niet het minste schuldbewustzijn te
voelen. Het kwam, ietwat mysterieus glimlachend, naar meneer Triphon toe, wenschte hem op beleefden toon goen dag, vroeg of hij een
klein zakje meel kon krijgen.
Meneer Triphon, stug en wrokkig, wenkte naar Pee den molenaar,
beval hem het verlangde klaar te maken en ging meteen weg, zonder
verder notitie van 't ventje te nemen. Het zwingelaartje liep hem
echter achterna, terwijl Pee de bestelling afwoog; en meneer Triphon
schrikte hevig toen het hem fluisterend, in 't gedreun der fabriek, op
geheimzinnigen toon hoorde zeggen:
- 'K hè nieuws veur ou, menier Triphon: nen brief!
- Joa!.... antwoordde hij werktuigelijk; en bleef verbaasd naast 't
zwingelaartje staan. En toen deze zijn zakje meel gekregen en betaald
had, volgde hij het naar buiten en vergezelde het onder de ingangspoort.
- Kijk, zei 't ventje, haastig, in een donker hoekje, een kleine enveloppe uit zijn binnenzak halend.
Meneer Triphon dankte in stilte, gaf een flinke fooi, verstopte den
brief in zijn zak en liep er mee in den tuin. Dáár, op een eenzaam
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plekje, onder de zacht-ruischende sparren, trok hij hem met een
kloppend hart open.
Hij vloog ineens naar de handteekening aan het eind en las, in onbeholpen letters:
uwe ver kleefde
Elisa Neirijncks.
Hij keerd~ 't blaadje om, las vlug, van voor af aan, met bonzend
hart, eenige regels: "toch zulk een danig schoon kindje, mijnheer
Triphon, en het gelijkt percies op u en Sidonie wil dat het ook onder
den voornaam van Triphon gedoopt zal worden.
Meneer Triphon keek in een soort verwildering om zich heen.
Even was het hem te moede alsof hij droomde en of daar ergens een
onzichtbare spotgeest zat verborgen, waarvan hij de lijdelijke speelbal was. Hoezoo! Er was een kind geboren waarvan hij de vader was
en dat zijn naam, althans zijn voornaam zoude dragen! Hij begreep
niet goed wat er zoo buiten om met hem gebeurde. Hoe kwam het,
dat men hem niet gewaarschuwd, geraadpleegd had? Mocht dat zoo
maar, aan een kind ieinand's naam geven, zonder voorafgaande toestemming! Meneer Triphon kreeg den indruk alsof hij onverhoeds
bedot werd en een gevoel van ergernis en wrevel kwam in hem op. Hij
draaide even onder de ruischende sparren heen en weer, met den
open brief in zijn hand. Hij zou ~ets doen; hij moest iets doen om dat
te verhinderen, maar wist niet wat. Het was alsof alles wat hij maandenlang zoo stil en heimelijk verborgen had gehouden, nu plotseiing
door een ruw-schennende hand, als een openlij k schandaal aan de publieke nieuwsgierigheid van heel de wereld ten prooi werd geworpen.
"Dat 'n zal gien waar zijn! Dat 'n zal gien waar zijn!" herhaalde hij
een paar malen hardop, als een ijsbeer heen en weer loopend. Toen
besefte hij, dat het eerste wat hem te doen stond was, den brief te
lezen; en hij ging er mee onder de schommelende sparretakken staan
en las, met saamgetrokken wenkbrauwen en ingespannen aandacht:
Mijnheer Triphon,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten als dat Sidonie
dezen nacht een kindje op de wereld heeft gebracht en dat alles heel
goed afgeloopen is. Het is een manneken en toch zulk een danig
schoon kindje, meneer Triphon en het gelijkt percies op u en Sidonie
wil dat het ook onder den voornaam van Triphon gedoopt zal worden.
Het zal al gedoopt zijn als gij dezen brief ontvangt en Maurice zal
peetje zijn en ik meet je. En nu meneer Triphon is het Sidonie's
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grootste verlangen dat gij spoedig eens komt kijken om uw schoon
kindeken te zien en om Sidonie te troosten. Zij verlangt toch zoodanig
naar u, meneer Triphon, dat en kunt gij niet gelooven en gij moogt
volle vertrouwen hebben in Ivo den zwingelaar; wij hebben hem wat
drinkgeld gegeven en hij heeft ons beloofd dat hij hoegenaamd niet en
zal klappen en hij zal bovendien de wacht houden als gij bij ons komt
en ons komen waarschuwen als er onraad in de gebuurte zou zijn.
Komt dus maar zoo spoedig mogelijk, meneer Triphon, gij kunt het
nu nog gemakkelijk doen want het wordt nu nog tamelij k vroeg donker
en gij zult zeker hooveerdig zijn op uw schoon kindeken als gij het
zult zien.
In afwachting op uwe spoedige komst, met veel komplimenten
van Sidonie en van ons allen noem ik mij
uwe verkleefde dienares
Elisa Neirijncks
zuster van Sidonie."
Meneer Triphon haalde zwaar en diep adem. Hij had het gevoel
alsof iets loodzwaars op hem drukte, dat zijn ademhaling belemmerde.
Zijn handen waren klam en 't zweet brak op zijn voorhoofd uit. Hij
kreeg ook den indruk alsof hij plotseling heel veel ouder was geworden, terwijl een zware verantwoordelij kheid op hem woog. Boos was
hij niet meer, maar angstig en bekommerd. Hij voelde zich als gekneld tusschen de mazen van een net en poogde te vergeefs die knelling van zich af te schudden.
Hij stopte den brief in zijn zak en begon weer geagiteerd te ijsbeeren. Hij kon het daar niet langer uithouden onder de sombere, suizende sparren; hij had behoefte aan ruimte, aan beweging, aan rustige eenzaamheid in 't open veld, om over alles nog eens grondig na te
denken, om met zichzelf te overleggen wat en hoe hij nu wel doen zou.
Over de brug van het beekje en door het achterpoortje van den tuin,
kwam hij met Kaboel in 't veld. Wat was het daar alles heerlijk kalm
en rustig! Wat leek het daar alles goed en gelukkig, alsof er geen verdriet noch zorg meer op aarde be!'>tond! De boeren op den akker voerden bedaard hun nuttig werk uit en in den lichten hemel zongen de
zoete le2uvverikjes hun jubelend huldelied aan de lente en de liefde.
De grond geurde naar frisch herleven en gezonde vruchtbaarheid.
Meu:er Triphon schudde zijn hoofd, als wierp hij een sarrende
hindernis van zich af.
- 'K 'n zal nie goan!'K'n zal nie goan! sprak hij halfluid tot zichzelf.
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Neen; hij zou niet naar Sidonie en haar kind toe gaan; hij wilde
niet, hij voelde dat 't niet kon, niet mocht. Hij voorzag de gevolgen:
de heftige brouille thuis, de definitieve verwijdering wellicht, met als
gevolg het publiek schandaal, de opschudding in 't gansche dorp.
Even dacht hij aan de deftige ]osephine Dufour en een bloedgolf van
schaamte steeg hem naar de wangen. Wat zou die nu wel zeggen als ze
't nieuws vernam en hoe zou ze hem bejegenen als zij hem nu nog
eens op straat ontmoette? Hij begreep wel dat hij nu zóó diep in haar
achting moest gedaald zijn, dat hij voor haar niet eens meer bestond
en hij leed scherp en vinnig onder 't besef eener vernedering, waaraan hij zelf en heel alleen trouwens de schuld had. Weer schudde hij
het hoofd en wierp die knagende gedachte van zich af. Dat was nu
eenmaal dood voor hem; hij had zichzelf onmogelijk gemaakt
Maar wat dan wel? Wat lag er voor hem nog in de toekomst open?
Niets .•.. hij zag niets meer in 't verschiet. Geen fleur, geen hoop, geen
illuzie: alleen de grijsheid van de toekomst, met het onafwendbaar
schrikbeeld van zijn misstap, die ailes voor hem afsloot! Werd hij dan
toch daar, en dáár alleen naartoe gedreven? Was dàt nog het eenige
wat hem overbleef en waar hij eindelijk zijn toevlucht zou gaan
moeten zoeken? Hij wist niet meer; het duizelde in zijn hoofd en hij
vloekte in en op zichzelf van radelooze onmacht. Hij voelde zich zóó
vreeselijk verlaten en alleen in de beproeving, dat het in hem opsnikte
van wanhoop, terwijl hij plotseling in tranen u'tbrak.
Het schreien deed hem goed. 't Werd lichter in zijn hoofd en zachter in zijn gemoed. De malsche aarde geurde zoo weldadig en de
leeuwerikjes zongen, zongen, alsof er niets meer dan vreugde en
milde goedheid op de ruime wereld was. Als hij nu toch maar eens
ging, één keer, om Sidonie te troosten, zooals Lisatje in haar brief gevraagd had •...? Het kon toch wel, vooral nu nog, direct, vóór het opwindend nieuws alom in 't dorp bekend werd!.. •. Hij was gehoorzaam
en wijs geweest sinds de heftige scene met zijn vader op dien zondagmiddag; hij had niet meer gepoogd Sidonie terug te zien en hij had
kunnen mer ken dat het wantrouwen en de waakzaamheid tegen hem
van lieverlede minder scherp werden. De stemming in huis was iets
beter geworden den laatsten tijd. Hij kón het wagen, voor één keer
althans.
Die gedachte sterkte hem, gaf hem weer ietwat moed. Langzaam
keerde hij door de velden naar de fabriek terug, daarover nadenkend,
een plan ontwerpend .... Ja, hij zou het doen! Hij zou het eens probee-
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ren, dienzelfden avond nog, onmiddellijk na het eten! Het zou een
mcoie, zachte lente-avond worden, er was een beetje maan; het kon
niets ongewoons noch verdachts hebben als hij nog even, vóór het
slapen-gaan, met Kaboel in den tuin een luchtje ging scheppen. Hij
zou dan doo!" den tuin wegglippen en hollende, langs een omweg, om
het dorp te vermijden, bij haar aankomen. Hij zou maar heel kort
blijven, enkele minuten, precies de tijd om Siednie even te omhelzen
en moed in te boezemen. Zij zouden het thuis niet weten.
Hij keek op zijn horloge. Zes uur. De zon neeg naar den einder,
heel teer-wazig orar:je achter het doorschijnend-lichte groen der boomen kruinen fijn als kantwerk. De leeuwerikjes daalden zwijgend op
hun nestjes neer, de boeren keerden rustig met hun paardenspannen
van het land terug en heel in 't hoogste topje van een populier zat een
merel te zingen,den snavel naar het westen, zwart vlokje in het tenger
groen .. monotoon en zonder eind met zijn ietwat schorre stem vertellend van al het stille schoone en vredige, dat hij van uit zijn eenzame
hoogte in de glanzende verte zag.
Meneer Triphon keerde naar de fabriek terug. Een lichte agitatie
klopte in zijn binnenste: het plan leek hem reeds minder gemakkelijk
om uit te voeren. Het tuinhekje werd immers '~ nachts gesloten en de
sleutel bleef in huis. Het kon gewaagd zijn dien sleutel heimelijk mee
te nemen Beter deed hij door een gat te kruipen in de heg. Hij keek
eens rond en zonder veel moeite vond hij er een, in een hoek, achter
heesters, niet verre van het beekje. Dat beurde hem op. Opnieuw leek
hem het plan gemakkelijk om uit te voeren.
In de fabriek, onder het bonzen van de heien, ging Sefietje juist
met den namiddagborrel rond. Meneer Triphon zag haar in 't"stampkot" binnen gaan, ~ luipsch gevolgd door Bruun den machinist, die
haar door een reetje in de deur bleef naloeren. Meneer Triphon haatte dien vent om zijn voortdurend spionneeren. Nu vooral had hij er
dubbel 't land aan. Elk heimelijk gedoe scheen hem thans indirect te
doelen or> de geweldige gebeurtenis die het zwingelaartje hem was
komen mededeelen. Hij maakte van verre een geluid om den bespieder in zijn bezigheid te storen en ging zelf, zonder hem een blik te
gunne:n, 't "stampkot" binnen.
Sefie:!je stond er, met haar flesch, midden in de "stampers." Zij
omringden haar en onder het schenken scheen Sefietje, die roode
koonen van agitatie had, hen iets te vertellen dat hen zeer interresseerde. Dat trof meneer Triphon als lets gansch ongewoons. Door-
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gaans maakte Sefietje heelemaal geen praatjes met die lui, waar ze een
sterken hekel aan had. Zou ze wellicht reeds iets weten en zouden ze 't
daarover hebben? Meneer Triphon staalde zich en trad, schijnbaar
onverschrokken, naar de mannen toe.
Zij gingen dadelijk uiteen, alsof er niets belangrijks aan
de hand was en ook Sefietje stapte verder l met haar borrelf1esch
en glaasje. De op en neer dansende heien dreunden, de ondergaande
zon strekte, dwars door de ramen der machinekamer heen, een
gouden lichtbalk in het somber "stamp kot tt en meneer Triphon bleef
daar niet langer toeven dan hij steeds gewend was; hij nam tersluiks
't gezicht der "stampers tt op en merkte niets bijzonders; en ging van
daar, als altijd door Kaboel geloodst, naar het "vreiV'/evolkskot tt toe.
Maar nauwelijks was hij op de binnenplaats of hij hoorde, achter
de gesloten deur, een wild lawaai opgaan. Feelken's stem tetterde van
Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes en Leo loeide met alle kracht zijn
bulderend "Oajoáek!tt uit.
- Nondedzju! vloekte meneer Triphon razend. Hij voelde dat ze
't reeds wisten en hem voor den gek hielden. Machinaal en woest
keerde hij zich om, met het doel weer in het "stampkot tt binnen te
rukken en explicaties te vragen •.Èen wijze zelfbeheersching hield
hem echter tegen. Hij vloekte zijn woede nog eens flink uit en stevende met roode wangen op het "vreiwevolkskot tt af.
Nog vóór hij er binnen was zag hij van buiten af door de ramen Sefieje met haar flesch in 't midden der aandachtig-luisterende vrouwen
staan. De oogen blonken, strak op Sefietje gevestigd, de monden
hingen open, het werk lag in de handen stil. Wat had Sefietje toch in
Godsnaam voor gewichtigs te vertellen? Geërgerd en gesard kwam
meneer Triphon met een ruk binnen, maar ook daar vernam hij niets:
dadelij k waren de vrouwen weer vlijtig aan 't wer k en Sefietje met
gevlamde koonen haastte zich haar borrels uit te schenken en zoodra
het laatste meisje bediend was spoedde zij zichheen. Meneer Triphon
stopte zijn pijp en keek wantrouwig naar de vrouwen, maar niets verried ook hili gevoelens; zij hadden het even over 't mooie weer, dat
zooveel goed zou doen aan de gewassen; en toen meneer Triphon
daar niet op reageerde, sprak geen van allen meer een woord zoodat
hij feitelijk geen aanleiding had om daar langer te toeven en dan ook
maar afdroop.
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XIX.
In huis had de stemming iets vreemds, iets onzekers. In de keuken
was ze beslist abnormaal. Sefietje verried zichzelf door haar agitatie
en ook het tweede meisje scheen geen oogenblik rust te hebben; zij
rende voortdurend heen en weer, haar rokken zweefden telkens weg
achter een hoek of een deur. De houding van zijn moeder deed hem
twijfelen. Wist zij? Wist zij niet? Hij aarzelde, Soms staarde zij hem
even ernstig en met een soort droefheid aan; het oogenblik daarna
was ze weer heel gewoon als altijd. Wat zijn vader betrof, daar was hij
zeker van: die vermoedde nog niets. Hij zat aan tafel met zijn gewoon
humeur van alle dagen, niet vriendelijk maar ook niet bepaald hostiel; hij leek zelf,:; iets meer mededeelzaam dan anders en pra.a.tte vrij
uitvoerig, natuurlijk over mater.iee1e belangen.
Meneer Triphon die het uur van zijn waagstuk voelde naderen, zat
met hartklopping en inspanning te eten. De stukken kropten in zijn
keel, maar hij dwong zichzelf om geen argwaan te wekken. Toch ontging het niet geheel aan de ac:.ndacht zijner moeder, die met goedige
bezorgdheid vroeg:
- Smoakt het niet dan, jongen?
- tK 'n hè nie veel honger, antwoordde meneer Triphon en lei zij.
vork neer.
Meneer De Beule keek even in de richting van zijn zoon op en zijn
wenkbrauwen fronsten, met een brommige uitdrukking. Meneer
Triphon schrikte hevig.
-- Zou hij het tóch weten! sidderde hij.
Maar hij herstelde zich spoedig. Meneer De Beuie, die zich nog
eens flink bediende, hervatte zijn gesprek over zakelij ke belangen en
meneer Triphon dacht in stilte: 't Is niets; 't is zijn gewoon slecht
humeur, dat even, zonder eenige bepaalde oorzaak, weer naar boven
komt,"
Het tweede meisje, denkend dat de familie klaar was, kwam binnen,
maar haastte zich spoedig weer de deur uit, zoodra zij bemerkte dat
meneer De Bcule zich opnieuw bediend had en hoorde niet eens dat
madam De Beule haar iets vroeg. Meneer De Beule,'door dat vlug in
en uit loopen gestoord, keek chagrijnig op en bromde.
- Wa es dattel Woarveuren leupt ze zij azeu over end weert:?
Hij wachtte echter op het antwoord niet, zette verder, met gewichtigen nadruk, zijn gesprek over materieele belangen voort.
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Het meisje kwam 't dessert opdienen. Alweer was zij bijna weg
vooraleer madam De Beule haar vragen kon wat .ze te vragen had.
Meneer De Beule keek even heel boos op, maar .zei toch niets. Meneer
Triphon gebruikte zijn dessert, .zich inspannend om heel langzaam te
eten; en toen hij eindelijk klaar was stond hij op en verliet, zoo kalm
en natuurlijk als 't maar kon, .zooals hij elken avond deed, de eetkamer.
Kaboel stond daar alvast, als naar gewoonte, op hem te wachten.
Het was nog niet heelemaal donker buiten; een schoon en helder
avondlicht scheen door de glazen veranda in den gang; en meneer
Triphon hitste in stilte zijn hondje op, dat eensklaps hard begon te
blaffen en tegen de glazen deur aansprong, die zijn meester dan ook
spoedig voor hem opende. Hij was alvast .zooverre, hij stond in den
tuin!
Hij liep niet aanstonds verder Hij had een aardappel opgeraapt en
zond Kaboel er achter over 't grasplein "apportjes"-halen De aardappel rolde, als een grijze muis over het korte gras en de kleine, zwarte
hond holde en kefte als dol, en bracht, hijgend en kwijlend, de knol
telkens weer bij zijn meester aan. De meiden konden 't zien van uit de
keuken en ook zijn ouders konden 't zien van uit de eetkamer; en,
zoo stilletjes aan, ongemerkt, vorderde meneer Triphon al verder en
dieper in den tuin, tot hij elDdelijk t1.t het ZIcht was en meteen zelf
begon te rennen, zoo hard als hij kon, recht naar het beekje toe. Hij
holde over 't bruggetje, volgde het zijpad langs het water, kwam aan
het gat lD de heg, wrong er ZIch bukkende doorheen.
Kaboel had hem gevolgd, zooals hij immer deed, maar voor het ongewone van het kruipen door de haag hield de kleine hond op alle vier
zijn strak-gestrekte pooten pal en wou niet verder mee.
- Kaboel! 0 gie nondedzju! brulde dof-dreigend meneer Triphon.
Kaboel, in plaat':> van aan het bevel te gehoorzamen, ging hard aan
't blaffen.
Meneer Triphon, geterroriseerd van angst, kroop haastig zelf weer
door de heg en nam den kleinen keffer in zijn armen op. Zijn adem
zwoegde van woede; hij had hem wel dood willen drukken. Hij kroop
opnieuw door de haag, met Kaboel, die even jankte, in zijn armen,
liep er zoo een poos mee op, liet hem eindelijk, bevend van angst,los.
Kaboel, over zijn schrik heen, huppelde goddank gewillig verder mee.
Het was een zalig-~tille avond, een beetje strak en kil, zooals de
'Yroege lente die kan geven, maar zoo zuiver en sereen, met groenach-
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tige helder-tinten in het westen, waar een fijn sikkeltje gouden maan
en puur-kristallen sterren hingen, alsof de hemel zelf een heel licht
lenteveld geworden was, met gele en witte, zacht-twinkelende flonkerbloesems. De nachtegalen zongen in het zwart der tuinen en stille
vledermuizen fladderden, als gejaagde schimmen, heen en weer.
Meneer Triphon holde, zoo snel als hij maal' kon. 't Was als een
wedren tegen den tijd, die zoo knellend-nauw zou nijpen. Als hij nu
maar geen menschen ontmoette, dan zou hij 't wel h;:.len. Ontmoette
hij wèl menschen, om het even wie, dan moest hij zijn wilde vaart
even bedaren en dat kon voor hem een soort van levenskwestie
worden.
Geen mensch was langs de baan. Wat trof hij dat buiten alle verwachting! 't Was als een zegen, als een voorbode van welslagen. Zijn
adem zwoegde, het zweet druipte langs zijn wangen af, hij kreeg het
stikkend-warm van haast en benauwdhe1d. Hij had wel willen kunnen
vliegen en in zijn wilden hartstocht om er gauw genoeg te zijn, mengde zich nu eensklaps ook een innig-groot verlangen om te bereiken
wat hij eerst hardnekkig wou vermijden: Siednie met haar kind te
zien!
Hij was, achter het dorp om, dwars over den straatweg gekomen; hij
rende, steeds door Kaboel gevolgd, den landweg in, hij zag van verre
reeds de kleine huisjes, over de eenzaamheid van 't rustig veld. Even
vertraagde hij zijn gang. Hij wou daar niet, als een wild-gejaagde,
binnenvallen. Zijn hart bonsde geweldig; hij veegde met zijn zakdoek
het zweet van zijn gloeiende wangen.
Daar stond het huisje van het zwingelaartje. Tot meneer Triphon's
verbazing was het ventje ditmaal niet bezig met zwingelen. Had zulks
iets te beduiden? Was het een ongunstig voorteeken? Hij voelde plots
als een zwakheid van angst in zijn beenen en bleef hijgend-aarzelend
staan. Heel even maar. Wat er nu ook gebeuren mocht moest dan
maar gebeuren en met vastberaden schreden stapte hij het erfje op en
klopte aan de deur.
- Wie es er doar? vroeg dadelijk een stem van binnen.
- Ik, menier Triphon, antwoordde hij dof.
De deur werd snel geopend en hij stapte binnen. Vóór hem stond
Lisatje.
- Hoe es 't? Hoe goat 't mee heur? vroeg hij, kort hikkend.
- 0, goed, doanig goed. Proficiat, zi11e, menier Triphon! 't Es
toch zuk 'n scheun kiendsjen!
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En heel Lisatje's vriendelijk aangezicht ontbloeide onder een stralenden glimlach.
Zijn slapen ruischten. Hij had het vreemd gevoel alsof er aan hem
iets, - hij wist niet wat - , belachelijks moest zijn. M'rie zat om het
hoekje bij haar kantwerk kussen en vader Neirijnck en Meries waren
kalm hun pijp aan 't rooken, langs beide zijden van den uitgedoofden
haard. Het kwam meneer Triphon als logisch voor, dat zij hem op zijn
minst heel koel zouden ontvangen en hem wellicht eenige welverdiende verwijten zouden laten hooren. Doch er gebeurde njets van
dien aard. Integendeel. M'rie's gezicht ontlook, evenals dat van Lisatje, onder een stralenden glimlach en vader Neirijnck en zijn zoon
tikten heel beleefd aan den rand van hun pet en zeiden op hun beurt
de een na den ander:
- Goen oavend, menier Triphon. Proficiat, zilte!
Meneer Triphon bekwam er maar niet van. Hij kreeg het er benauwd onder. Het grensde aan het ongeloofelijke. Het leek wel of hij
iets heldhaftigs had gedaan. Even vroeg hij Zich af of hij soms voor
den gek gehouden werd. Doch geen sprake van. Zij vroegen hem onderdanig of hij even wou gaan zitten, terwijl Lisatje in het kamertje
daarnaast ging om te hoor en of hij dadelijk bij Sidonie kon komen.
Moeder Neirijnck verscheen op den drempel van het kamertje.
- Goen oavend, menier Triphon. Proficiat, ziUe! groette zij, evenals de anderen. En, met een stillen wenk:
- Wilt-ge ne keer kome kijken?
Meneer Triphon stond op. Zijn beenen waren zwak en het nevelde
vóór zijn oogen. Nu hij op het punt stond haar te zien, had hij haar
weer liever niet gezien. Hij was bang voor 't onbekende en vreesde
zichzelf niet te kunnen beheerschen.
Machinaal, als een slaapwandelaar, schreed hij naar de kamer toe.
Hij boog onder het laag gewelf op den drempel en trad binnen.
Moeder deed zacht de deur achter hem dicht. Kaboel, die ook mee
wou, kreeg de deur tegen zijn neus en piepte even.
Een klein petroleumlampje op een kastje verlichtte schemerig het
laag vertrek met grijsgekalkte muren en donkere zolderbalken. Meneer Triphon zag vagelijk twee lage ledikanten, met een wieg er tusschen in In het eerste van die ledikanten lag Sidonie met bleek gezicht en donkere haren over 't witte hoofdkussen. Naast de wieg stond
Lisatje, en keek er in, en glimlachte heel zoet, met zwijgende verteedering.
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Meneer Triphon zag enkel Sidonie. Hij keek haar aan, met al de
spanning van zijn geesteskrachten, als stond hij vóór een wonder dat
hij niet begrijpen kon. Hij was ontroerd tot in het diepste van zijn
wezen en voelde iets dat hij nog nooit gevoeld had: een soort van vromen eerbied voor het groot mysterie van de moederschap.
Zij keek hem aan en glimlachte heel tee der en strekte haar bleeke,
vermagerde hand naar hem uit. Hij nam die met hartstocht, drukte er
zijn lippen op en barstte plotseling in overstelpende tranen uit. Het
stroomde van hem af, hij huilde als een zwak, klein kind, dat tegen
tt leven nog niet op kan. Hij praatte onsamenhangende woorden van
wroeging en liefde; hij zonk op zijn knieën en smeekte om vergiffenis
voor alles wat hij haar misdaan had.
Ook Sidonie begon te snikken en te kreunen. De moeder trad gezagvoerend in tt midden en zei dat dit heel verkeerd en zelfs gevaarlijk
was voor Sidonie. Meneer Triphon moest kalm blijven en nu eens
naar zijn kind gaan kijken in de wieg.
Meneer Triphon verschrikte. Het kind! tt Was waar ook; er was een
kind; hij had het heelemaal vergeten! Moederts woorden vielen als
een koud stortbad van nuchtere werkelijkheid op hem neer. Hij stond
op en naderde aarzelend, bijna angstig, tot het wiegje, waarvan Lisatje, met zacht gebaar, de gordijntjes openschoof.
Meneer Triphon zag iets; een klein, paarsrood gezichtje onder een
wit mutsje, dat aller-akeligste, krampachtige' grimassen trok. Het
dichte mondje bewoog voortdurend en brabbelde kleine blaasjes uit
en de beide dwergvuistjes lagen gesloten boven op het strak-gespannen dekkleed, alsof zij met de uiterste hardnekkigheid iets onzichtbaars, van buitengewoon groote waarde, vasthielden.
- Triphontsjen! Triphontsjen! streelde Lisatje, met verteedering
de zachte wangetjes aaiend. En, zich omkeerend, met stralende
oogen:
- Es da nou toch geen scheun kiendsjen, menier Triphon? Azeu
'n engelken! 't Gelijkt percies op ou!
Meneer Triphon stond roerloos, als ge~told. Hij vond het iets vaa
zulk een griezelige, akelige leelijkheid, dat hij geen woorden vond om
wat ook te zeggen. Leek het werkelijk op hem, dat gedrocht, d:}t
mormel? Hij kon, hij wilde tt niet gelooven. Hij kwam in opstand
tegen die gedachte. Hij was er vies van en hij was er bang voor. Hij
staarde benauwd om zich heen, als wou hij vluchten. Maar de vrouwen merkten niets van zijn ontzetting; de moeder was al even ver-
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teederd als haar dochter; en Lisatje haalde het wicht uit zijn wieg en
hield het meneer Triphon voor en vroeg hem of hij het eens in zijn
armen wilde nemen.
Hij durfde niet te weigeren Met bevende onhandigheid nam hij
het wicht aan, bekeek het even, griezelde en gruwde zonder het te
laten merken, bracht het direct, met gestrekte armen, aan Sidonie
ever. En deze ontving het op haar hart gelij k een zachte schat van onuitsprekelijke teederheid en liefde, en sprak er woorden tegen, zooals
alleen een moeder spreken kan.
Meneer Triphon dacht plotseling aan den tijd. Hij haalde zenuwachtig zijn horloge uit en schrikte dat het reeds kwart vóór negen wa:..
Hij moest weg; zij dachten thuis dat hij met Kaboel in den tuin liep
en zouden er niets van begrijpen waar hij zoolang bleef.
Sidonie's gezicht betrok met droefheid.
- Goat-e nou al wig? klaagde zij.
- 'K moete, 'k moete! antwoordde hij neerslachtig.
- Zilt-e gauwe weere komen?
- Zeu gauw of da 'k eenigszins kan.
Hij boog over haar neer en omhelsde haar met teedere liefde.
- Geeft ou kind toch euk 'n totsen, smeekte zij zacht
God! Dat kind! Hij had het alweer vergeten! Zij reikte 't als een
prop naar hem toe en hij zag nog eens, en nu van griezelig-dichtbij,
dat gerimpeld, paarsrood, als 't ware gekookt en gevilde gezichtje
met de toegeknepen oogen en den kleinen mond die blaasjes brabbelde. Hoe was 't toch mogelijk dat zulks op een menschelijk wezen en
dan nog wel speciaal op hem kon lij ken? Die vrouwen waren toch te
gek met hun gelijkenissen! Huiverend strekte hij zijn lippen uit naar
't kind en zoende het heel even, met dichte oogen, om het niet
te zien.
- Ge zijt er schouw van, geleuf ik! spotlachte de moeder.
Hij had een verrassing! De aanraking van zijn lippen met het tenger
velletje was iets van zulk een fluweelige zachtheid, dat hij een plotse
verteedering niet bedwingen kon. Hij had het nog wel een tweede
maal willen zoenen, maar deed het niet, uit een soort valsche schaamte. Hij drukte nog eens Sidonie de hand, beloofde haar opnieuw zoo
spoedig mogelijk terug te zullen komen, deed haar zelf beloven, dat
ze goed op haar gezondheid letten zou en holde het kamertje uit.
In 't keukentje vond hij een andere verrassing. Daar stond Ivo, het
Mngelaartje, grijs-bestoven en ghmlachend in zijn gelen baard, alsof
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hij groote, innige pret had. Meneer Triphon schrikte hevig toen hij
hem daar zoo onverwacht aantrof; maar de familieleden stelden hem
al gauw gerust: Ivo zou niets zcggen, daar kon meneer Triphon vast
op rekenen;cn 't zwingelaartje-zelf kwam verrukt glimlachend naar
meneer Triphon toe en reikte hem de hand en wenschte hem evenals
de anderen gulhartig proficiat!
Meneer Triphon bekwam er niet van. Wat hadden ze in godsnaam
toch allen om hem geluk te wenschen alsof hij een roemrijke daad
had verncht! Hij wist niet meer wat daarop geantwoord; hij stond
daar even onthutst en onnoozel te glimlachen en toen ging hij in zijn
zak en trakteerde mild. Dit scheen eigenlijk wel het beste antwoord te
zijn dat van hem werd verwacht. Alle gezichten straalden van onverholen vreugd en hij werd met hun hartelijke dankbetuigingen tot de
voordeur Ultgeleid. Kaboel glipte als een aal tusschen de beenen door
en snuffelde even over 't erf of hij zijn vriend de poes niet zag. Met
een schorre dreiging riep meneer Triphon hem dadelijk terug.
De lente-avond was duisterder geworden, maar nog helder van
geel-en-groenachtig licht in 't schoone westen. De aarde scheen reeds
te slapen, maar de hemel leefde en glansde nog. De torenklok sloeg
negen uur en toen begon zwaar en droomerig de avondklok te luiden
over de stilte van veld en dorp. Andere klokken antwoordden in de
verte, elk met zijn eigen klank. Meneer Triphon rende, zoo snel hij
kon. Ook nu kwam geen mens eh hem tegen. Slechts af en toe galmde
nog een eenzame klompstap door de straten of ratelde een kar over
den steenweg. Hol blaften de waakhonden der hoeven in de schemering en nog steeds zongen de nachtegalen in het mysterieuze zwart
der tuinen. De frissche lucht was roerloos-stil en lentegeuren stegen
met de sappen uit den grond.
Buiten adem kwam meneer Triphon weer bij de heg en brak er,
met Kaboel in zijn armen, doorheen. Het oogenblik daarna was hij in
't zicht van 't woonhui~, waarvan hij reeds van verre 't licht zag branden. Hij deed alsof hij nog maar steeds met Kaboel aan het stoeien en
ravotten was. Hij gooide "apportjes" over 't gras en de kleine hond
holde die keffend na en bracht ze hijgend aan zijn meester.
Sefietje's gezicht verscheen op het geluid achter een der keukenvensters. Dat was ook juist wat meneer Triphon verlangde. Hij tolde
nog een poosje in de duisternis met het hondje rond en kwam eindelijk langs de keukendeur weer binnen.
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- G' het het uitgehouwen! merkte Sefietje op, hem even schichtig
aankij kendo
- Nog al! antwoordde meheer Triphon, zoo natuurlijk doende als
't maar kon.
Sefietje, ijverig bezig met haar keukengerief op te ruimen, zei niets
meer. Van terzijde keek meneer Triphon haar aan. Zij had gevlamde
koonen en haar trekken stonden strak en ernstig. De uitdrukking van
haar gezicht beviel hem niet. Zij wéét iet~, dacht hij in zichzelf; en het
werd kil in zijn binn~nste. Kaboel had zich hijgend, met gestrekte
pooten, vóór de kachel neergevleid; op de slaapkamers der bovenverweping hoorde men het tweede meisje stommelen.
Meneer Triphon wist niets meer aan te vangen. Met weerzin toog
hij naar de huiskamer, waar zijn ouders zich ophielden. Meneer De
Beule zat er, met een stuk courant op zijn knieën, diep weggezonken
in zijn fauteuil te snurken en werd wakker toen zijn zoon binnentrad;
madam De Beuie, haar bril op den neus, las het andere stuk courant
om den hoek der tafel eri keek vriendelijk naar haar jongen op.
- Woar het-e geweest. jongen? vroeg ze, belangstellend.
- Ne keer rond den hof, mee Kaboel, antwoordde meneerTriphon.
- 't Denkt mij dat 't nog koel es, buiten, meende madam De Beule.
Meneer Triphon dacht even dat het wel vreemd was als iemand die
binnen zat over de temperatuur van buiten oordeelde; doch hij beaamde niettemin dat het inderdaad een ietsje koel was' "moar toch
doanig scheun weere ...
Het gesprek viel. Meneer De Beule had er zich heelemaal niet in
gemengd. Hij nam het Etuk courant op van zijn knieën en begon erin
te lezen. Ook madam De Beule zette weer haar bril op en hervatte haar
lectuur. "Goat g'euk nie nog'n beetse lezen?" vroeg zij aan haar zoon.
- 'n Beetse, zei hij. Hij haalde van een étagère het boek waaraan hij
bezig was en dat tot titel droeg: - ,,~e Secret de l'Enfant Trouvé".
Hij ging er bij de lamp mee zitten en bladerde.
Zijn aandacht was volkomen afgeleid. "Hier weten ze nog niets,"
dacht hij. "Maar morgen," dacht hij verder, "morgen, of overmorgen
zullen ze 't toch ook weten." Hij tobde en las, machinaal: "Raoul
s'empressa de courir au rendez-vous. Comme il arrivait dans la
clairière, Ie garde-chasse, dissimulé derrière Ie tronc d'un chêne
séculaire, parut et s'avança mystérieusement vers lui. Raoul fronça les
sourcils et prit un air hautain. TI n'aimait pas ce manant aux allures
sournoises et cauteleuses. 11 se méfiait de lui. Toutefois, présumant
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qu'il pourrait avoir besoin de ses services, il fou;lla dans sa poche et y
prit sa bourse, prêt à la lui jeter avec dédain. Le rustre öta sacasquette
galonnée et, saluant très bas, il dit:
- Je suis chargé d'une missive pour M.le vicomte.
- Ah! fit Raoul sur un ton glacial. u
Meneer Triphon keek met verveling op. Wat kon hem dat boek
nu schelen? Zijn eigen levens-avonturen waren anders tragisch en aangrijpend! Meneer De Beule was zacht weer aan 't snurken gegaan,
met af en toe een harden ruk waardoor hij zichzelf even wakker
snorkte en zijn vrouw begon te knikkebollen en loosde af en toe eeD
zwaar-vermoeiden zucht. Meneer Triphon had er genoeg van. Hij
vouwde zijn boek dicht en stond op.
- Goa-je noar ou bedde? vroeg slaperig madam De Beuie.
- Joajik, zei meneer Triphon.
- We zillen wij zeker euk al gauwe goan? vroeg zij tot haar dommelen den echtgenoot.
Hij schoof zijn krant op zij en bromde Ü!ts, dat op een bevestigend
antwoord moest lij ken.
- Sloapwel, pepá, zei meneer Triphon met matte stem.
- Sloapwel, knorde meneer De Beule nauwelijks hoorbaar, met
duidelijken tegenzin.
- Sloapwel, memá.
- Sloapwel, Triphon.
En hij verliet de huiskamer. Zoo ging dat elken dag sinds de gebeurtenis met Sidonie: van zijn vader te nauwernood een ochtend-eneen-avondgroet en verder van den gansehen dag taal noch teeken; en
van zijn moeder, die daaronder leed, de vriendelijkheid die zij hem
betuigen durfde, in een machtelooze, steeds teleurgestelde hoop, dat
de verzoening tusschen zoon en vader toch eens komen zou.
Meneer Triphon was zwaar gedrukt. Hij voelde dreigende wolken
boven zijn hoofd zich sélmentrekken. Dat het nog eens tot een uitbarsting zou komen, daaraan kon hij niet twijfelen. Hoe zou het dan zijn
en wat stond er te gebeuren? Van hUlS weggezonden, zonder middelen
van bestaan, op den dompel? Hij kon het niet gissen, maar vreesde
het ergste. Alles was duister, triestig, onzeker. Troosteloos kleedde hij
zich uit en kroop in bed. Hij hoorde ook zijn vader en zijn moeder
loom de trap opklimmen. Meneer De Beule had het nog even, op tobberigen toon, over het werk van den volgenden dag, en zij antwoordde, met enkele vage woorden van geen beteekenis. Kort daarop kwa-
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men ook Sefietje en het tweede meisje naar boven. Sefietje kuchte
aanhoudend, wat altijd bij haar een teeken van zenuwachtige agitatie
was en de rokken van het tweede meisje ruischten, alsof zij voor iets
vluchtte. De beide meiden sliepen samen op één kamer boven die van
meneer Triphon; en heel lang nog hoordé hij haar gedempt gepraat en
gestommel "Geen twijfel, dacht nog eens meneer Triphon, zij weten,
zij wéten!"
Eindelijk sliep hij in, maar zijn rust was vol benauwde, storende,
opwindende droomen. Hij zag opnieuw Sidonie in haar bed en zij lag
daar zoo bleek en zoo zacht en zoo schoon, met haar donkere, over he.t
blanke kussen uitgespreide haren! Lag zij daar niet als een doode ....
als een heel lieve, zachte doode, die voor hem en door zijn schuld gestorven was? O! de wanhoop en de wroeging boorden weer zoo schrijnend in zijn hart! Hij was een schurk, een misdadiger! Doch neen .••
zij was niet dood; zij glimlachte zoet en reikte hem het kindje in haar
bleeke armen. En die eerst gevreesde en weerzinwekkende aanvoeling
wasooknu weer van zulk een fli.1weelig-zachte teerheid, dat hij jubelend in zijn droom fluisterde en hartstochtelijk zijn armen uitstrekte
en het a3ide en kuste, als een teere, teedere schat. Dat duurde zoo een
wijle, eenige stonden van louter gelukzaligheid! - Toen stond hij
plotsehng in verbeelding vóór zijn óuders. Zijn vader zag vuurr~)Qd e~
schold en dreigde opgewonden; zijn moeder schreide .••. Zijn vader
wees hem gebiedend de deur en meteen stond hij ergens in het open
veld, te nauwernood aangekleed, hongerig en zonder een cent op zak.
En terwijl hij niet wist waarheen, hoorde hij eensklaps een honenden
schimplach en hij stond in het "stampkot," waar de heibalken, onder
daverend lawaai, ah, dol op en neer dansten. Al de werklui stonden op
hun vaste plaats: Berzeel had een gezwollen kop en een blauw oog,
Pier ken las met overspannen opwinding zijn socialistisch courant je,
Ollewáert had een tabakspruim in den mond waaronder zijn linkerwang bochelde; Feelken tetterde van Fikandoes-Fikandoes, Leo
bulderde zijn "Oajoáek!" dat de muren dreunden, Bruun stond
achter een deur te spionneeren en Free kwam met een leuken spotlach naar Mid den "steenbok" toe en riep hem plotseling ,,0 gij kalf
euk!" in 't gezicht, waarop Miel onnoozel antwoordde dat Free zelf
een bJf w;>.s. En weer veranderde pijlsnel het tafereel en in hollende
vaart rende meneer Triphon opnieuw naar vader Neirijnck's huisje
toe en stond daar in het laaggebalkte keukentje, met de gansche f2milie om zich heen. Hard kwam hij er binnen, en hard, met een uit-
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drukking van onverbiddelijke stugheid op 't gdaat, riep hij er uit:
"T'n kan azeu nie blijven duren! 'K 'n wil hier nie mier komen;
noeit mier! noeit mier! Mijn ouërs hen mij buiten gesmeten! 't Volk
in de fabrieke lacht mij uit! Ik ben gereineweerd en op den dompelt tt
Hij schreeuwde dat met hoog-gillende stem in 't wilde van zijn droom
en hij zag ze daar allen verschrikt en verstard om hem heen zitten:
Sidonie met haar kind op den schoot en de oogen vol tranen; Lisatje en
M'rie rood van ontroering; moeder met ronden mond van toornige
verbaasdheid; en de vader en Meries als gebroken van teleurstelling
en smart, terwijl op het gelaat van 't zwingelaartje, dat daar ook was,
de goedige glimlach van lieverlede tot een grijns van pijn verstierf!
Zoo sprak hij in zijn droom; en, even abrupt als hij gekomen was, was
hij ook weer weg,.hen allen droef-verslagen achterlatend. Maal' nauwelijks liep hij in de nachtelijke eenzaamheid van het verlaten winterveld, of een prangende wroeging greep hem overweldigend aan; hij
rende terug; hij kwam opnieuw bij zijn slachtoffers binnen; en daar
barstte hij in snikken en in tranen uit, en omhelsde Siednie en de
zachte wangetjes van 't kind, en schreide dat hij hen niet kón verlaten,
en dat hij nog terug zou komen, wat er ook gebeurde, altijd, àltijd,
zoolang hij leefde ....
Met een harden gil werd hij plotseling wakker. Hij opende zijn
oogen en zag verschrikt in de duisternis een bleeke gestalte als een
spook naast zijn sponde staan.
- Moeder! Zij-je 't gij! kreet hij.
-- Joajik, antwoordde gansch ontsteld madam De BeuIe. Wa
scheelt er dan, jongen? Woarom het-e gij azeu geschreeuwd?
- Hè 'k geschreeuwd? vroeg hij bevend.
- Ol schrikkelijk! 'K ben verwonderd dat pepá nie g'heurd 'n het!
Zij stak met trillende vingers zijn kaars op en keek hem aan. Zijn
aangezicht, en ook zijn hoofdkussen, waren nat van tranen.
- G' het geschriemd! schrikte zij.
Hij schetste een gebaar van wanhoop. De werkelijkheid van wat hij
gedroomd had greep hem overweldigend aan en plots barstte hij weer
in tranen uit.
- Wa scheelt er? Wa scheelt er? riep zij angstig.
-'K weinsche da 'k deud woare! snikte hij.
- Woarom? Veur wie? kreet zij dof.
Hij gaf geen antwoord, snikte in zijn zakdoek.
- Es 'tveur ...• veurdaslechtvreiwemeinsch?vroegzij metweertin.
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- Tn es gien slecht vreiwemeinsch, hoofdschudde hij.
Madam De Beule stond daar even roerloos, als gestold, als lam geslagen.
- Moar Triphon!. ••• Moar TriphonI.. •• Ge'n goat ou doar toch
niets van aantrekken!.. lene die mee iedereen geleupen hèt! smaalde zij •
- T zijn leugens! .••• 'T es 'n treffelijk meisken! riep hij hard, oproerig.
- St.... st .... pepá zoe 't keunen heuren! schrikte zij hevig. En
zachter, op verzoenenden toon, maar met een stem die van gruwelij ke
wanhoop en ontzetting trilde:
- Ge'n zilt er toch nie mee treiwen, e-woar?
- 'K zoe d'r willen mee treiwen! snikte hij somber.
Madam De Beule sloeg haar beide handen ten hemel en tranen
rolden overvloedig langs haar wangen.
- 0, jongen, jongen, 'k zoe ou nog liever noar 't kirkhof zien
droagen! kreunde zij.
Hij zweeg, stug, staroogend, somber.
- Beloof mij da ge dàt nie 'n zilt doen, Triphon.
- 'K 'n zal ze toch nie verloaten euk! antwoordde hij kwaadaardig.
- Ge'n moet ze gij nie heul-de-gansch verloaten, moar 'n treiwt er
toch nie mee! smeekte madam De Beule zwak.
Hij zei geen woord.
- Belooft ge mij da ge'r nie 'n zilt mee treiwen?drong ze zuchtend aan.
Het scheen hem zware inspanning te kosten om een antwoord uit te
brengen.
- Hoe zoe 'k goan treiwen? 'K 'n kan ik nie treiwen! 'K 'n bezitte
giene cens! antwoordde hij eindelijk ontwijkend.
Zij dankte hem, zi.l drukte hem krampachtig de hand, als had hij
iets heel goeds en gerustellends gezegd.
Boven op de kamer waar Sefietje met het tweede meisje sliep, hoorden zij vaag gestommel. De meiden waren blij kbaar wakker geworden
en zouden hen kunnen- hooren.
- Stille.... stille ••• fluisterde madam De Beuie; ze zoën ons keunen
heuren. Toe, jongen, goa gij nou scheune weere sloapen. 'T zaiamoal
nog veel beter zijn of dat-e gij 'n peist.
Zacht sloop zij weg, haalde de deur onhoorbaar toe, verdween over
het trapportaal, dat even kraakte ....
Met een zwaren, diepen zucht strekte meneer Triphori zich weer
ter rus.te en sliep in.
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xx.
Meneer De Beule vernam "het" eerst drie dagen later. Hoe, en wanneer, en door wie hij het hoorde, bleef voor meneer Triphon een raadsel; maar hij bemerkte 't dadelijk, op een middag, onder het eten, aan
zijn vader's vuurrood en vertoornd gezicht. Hij blies letterlijk van ziedende woede en de geconsterneerde gelaatstrekken van zijn vrouw,
schenen ten overvloede te getuigen, dat de echtgenooten er lang en
breed met elkaar over gesproken hadden en dat dit onderhoud alles
behalve opwekkend was geweest. Aan tafel sprak hij geen woord en
keek zijn zoon geen enkelen keer aan; maar toen hij van tafel oprees
en zijn vrouw hem iets vroeg, dat met heel andere dingen in verband
stond, gaf hij een scheef antwoord en zei in 't algemeen, met een bevende stem, dat men wel den nek zou moeten omdraaien aan al wie
zich smerig gedroeg en zijn familie en omgeving tot ergernis en
schande was. Meneer Triphon begreep de toespeling zeer duidelijk,
maar hield zich of 't op hem niet sloeg en madam De Beule kroop als
naar gewoonte in haar schulp, zonder nog iets te durven antwoorden
of vragen.
Meneer Triphon vond de houding van zijn vader wel zeer onlogisch
en overdreven. Hij begreep best dat er geen reden was tot jubelen,
maar aangenomen dat er nu toch eenmaal een kind moést komen, was
het dan ook niet meer dan volkomen natuurlijk àls het er eindelijk
kwam en meneer Triphon snapte niet hoe de onvermijdelijke afwikkeling van het geval zijn schuld nog kon verzwaren. Of wist meneer
De Beule soms dat hij weer bij Siednie was geweest? Hij polste zijn
moeder, met wie hij daar nu vrijer over sprak en vernam dat hij het
nog niet scheen te weten: hij wist alleen dat 't kind geboren was en dat
het zijn voornaam droeg. Van daar zijn groote woede.
Het speet meneer Triphon bijna, dat zijn vader nog niet meer wj~t.
Het andere zou hij natuurlijk ook wel eenshooren en wa! stond er d,m
te gebeuren .... ! Zou hij hem dan werkelijk uit het huis schoppen,
zooals hij gedreigd had? Meneer Triphon was op alles voorbereid; hij
verwachtte het ergste. Maar wat er eok gebeurde, Siednie zou hij niet
verlaten, omdat hij nu wel wist, dat hij haar niet verlaten kón. Hij had
voor zichzelf zijn toekomst, - althans zijn naaste toekomst, - opgemaakt. Hij had eindelij k, na heel veel strijd en wederzijdsche tranen,
aan zijn moeder bdoofd dat hij met het meisje niet zou trouwen,maar,
als tegenprestatie om zoo te zeggen, het recht opgeeischt haar af en toe
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op te mogen zoeken. En madam De Beuie, zwak en ongelukkig, had zich
daarbij neergelegd. Hij ging er nu geregeld heen, een paar keer in de
wee k, des avonds. Hij wa~ er een gewone gast geworden, die als tt ware
deel uitmaakt van de fam1lie. Hij had er zijn vaste plaats, als in een
societeit of koffiehuis; hij vonder een gezelligheid en rust, die hem
thuis zoozeer ontbraken. Zijn lange pijp hing er, tusschen twee spijkers, in den schoorsteenmantel; zijn tabakspot 5tond er in een kastje,
door Siednie en haar moeder zorgvuldig frisch en koel gehouden.
Siednie was nu heelmaal hersteld; zij zoogde haar kind en zag er
bloeiend uit als een roos. Het kind zelf interesseerde meneer Triphon
nu weer veel minder. Het gaf hem slechts zelden vaderlijke emotie of
verteedering meer. Dat uitsluitend leven om melk in te nemen, zooals
zulk een klein menschdiertje deed, was iets dat een man toch maar
matig kon boeien. Des te inniger echter boeide het al die vrouwen,
welke er voortdurend omheen zwermden. Sidonie koesterde het met
de beschermende liefde van een moeder-hen; en Lisatje en Mtrie
waren onderling jaloersch wie het zou mogen helpen en kibbelden er
wel eens over. Alleen de moeder hield een meer helderen en nuchteren
kijk op het geval. Zij nam nu heel scherp het doen en laten van
meneer Triphon en Siednie waar en bij elke gelegenheid waarschuwde
zij. "Past ulder op, zille, dat er gien twiede tn komt!" Doch meneer
Triphon en Siednie waren daar zoo bang voor als moeder-zelve en
pasten zeer goed op.

XXI.
Eigenaardig was tt hoe de gebeurtenis in de fabriek_werd opgenomen. Meneer Triphon had er zlch wel aan het ergste verwacht: aan te
nauwernood bedekten hoon en spot, aan bijna openlijke vijandschap.
Het viel zeer mee.Leo lietwelnietnazijn"Oajoáek!"uittebulderenen
Feelken fikandoesde even vinnig als vroeger, doch het nam heelemaal
geen verontrustende proporties aan en het duurde hoegenaamd niet
lang. Integendee1;erwas ineens, en heel onverwacht, iets (;rnstigs over
de lui in de fabriek gekomen. Het kwam meneer Triphon zelfs voor
of hem een soort achting en deferentie werd betuigd, waarmede zij
vroeger vohtrekt niet kwistig waren. Zulks viel voornamelijk op in de
bejegening van Pierken, dle anders, gevoed als hij was door de lectuur van zijn socialiutisch blaadje, in meneer T"'iphon, evenals in
meneer De Beule, en alle andere fabrikanten, het gehate Kapitalisme
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verfoeide. Pierken zag nu bepaald goedkeurend naar zijn jongen
meester op; en eens, op schafttijd, kon meneer T riphon toevallig een
gesprek afluisteren dat over hem liep en hem ten zeerste interesseerde.
De werklui zaten buiten in een rijtje langs den muur gehurkt hun
boterham te eten, toen meneer Triphon van uit het "stamp kot" zijn
naam hoorde noemen en meteen luisterend stil bleef staan. Zij hadden
het natuurlijk over zijn berucht "geval" en Pierken voerde 't woord.
"Ik vinde cla goed," zoo hoorde hij Pierken op een toon van leerarende beslistheid zeggen. "Ik vinde goed da menier Triphon noar
Siednie toe blijft goan. Niet da 't nog nie beter 'n zoe keunen: het zoe
zijn plicht zijn van mee heur te treiwen. Moar lijk of 't nou goat es 't
toch euk nog goed en in alle geval veel beter of da 'k 't verwacht 'n h3.
Er es 'n begin van sociale rechtveirdigheid in zijn doad. Menier Triphon en zijn ouërs hen ulder leven lank uitsluitend deur den oarbeid
van ulder wirkvolk geleefd en nou goa menier Triphon 'n klein gedeelte van da gestolen goed aan de wirkersklasse in de perseun van
Siednie teruggeven. Hij onderhoudt heul' en heul' famielde veur zeuveel of dat hij kan; en hij zal ze woarschijnlijk blijven onderhouwen,
want hij zit eraan vaste geplakt. Dat es goed! Dat es 'n welverdiendp
sociale wroake!"
De arbeiders waren het niet allen onverdeeld met Pier ken eens. Er
ontstond eenig rumoer in de groep en Fl'ce verklaarde cynisch ronduit:
- Ik 'n zoe 't in zijn ploatse niet doen. 'K zoe d'r mijn broek aan
voagen!
- Ha! ge zoedt gij ne slechten zijn! viel Fietriene, Pierken's lief,
toornig uit.
- Ne slechten of giene slechten, 'k zo~ d'r mijn bróek aan voagen!
hield Free hardnekkig vol.
Pier ken werd heel, héél boos.
- Mannen gelijk gij zijn vijanden van de wirkersklasse! bromde hij.
- Zoe-je 't gij doen, Ollewoart? wendde Free zich lachend tot den
kleinen gebochelde.
Ollewaert krabde in zijn haar en keek tersluiks naar zijn dochter,
wier tegenwoordigheid hem scheen te hinderen om precies te zeggen
wat hij dacht of wenschte.
- 't Vreiwevolk moe oppassen! antwoordde hij eindelijk ontwijkend.
- Zie-je wel! triomfeerde Free.
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- 't Mannevolk spant altijd f heupe; ze zijn allemoal precies
gelij k! meende een der vrouwen.
Het koor der mannen protesteerde luide, maar het scheen wel of
een waarhe;d was gezegd, want geen van allen, behalve Pier ken, uitte
een besliste afkeuring van Free's gezegde.
Meneer Triphon's hart klopte hevig. Hij was aan tegenstrijdige gevoelens ten prooi, en hij had er zoo graag nog veel meer over gehoord.
Maar hij stond daar zoo gevaarlijk; zij konden hem ieder oogenblik
ontdekken en hij had de grootste moeite om Kaboel bij zich te houden.
Hij moest het eindelijk opgeven. Kaboel huppelde door de open deur
over de binnenplaats en dadelijk klonk een vermanend stt! en hielden
de gesprekken op. Toen meneer Triphon op zijn beurt den drempeJ
der binnenplaats overschreed, wendde hij instinctmatig 't hoofd om,
en wat zag hij, in de half-open deur van de machine-kamer ....? Bruun
de machinist, die hem van daar uit stond te beloeren! Nondedzju!
bromde meneer Triphon halfluid; en het rood der schaamte en der
woede golfde naar zijn wangen. Bruun had dadelijk de deur van de
machinekamer weer dicht getrokken.
Op de binnenplaats waren de werklui, hun schafttijd geëindigd,
loom opgestaan en zij rekten zich even uit, alvorens weer aan den
arbeid te gaan. De vrouwen trokken reeds met stijve been en naar haar
"kot" terug; en onder de wagenpoort kwam Stien de Leugenoare
aangestapt, gevolgd door zijn knecht Komijl, die een stuk ijzer droeg.
Stien was zichtbaar aangeschoten; hij stapte recht af op meneer Triphon, dien hij sinds dagen niet gezien had, en bromde, met starre, waterige dronkaardsoogen:
-00000000000000 ••••

-

Pepita, Pepita! viel Leo lê.chend in.
herhaalde Stien met dronkemanshalsstarrigheid, nu tot Leo gewend.
- Fikandoes-Fibndoes-Fikandoes! tetterde Feelken.
- 000000000000 .... herhaalde Stien. En plotseling heel hoog, als dol:
- Peeeeee .... peepeepeepee .... pepitapepitapepita!
De mannen schaterden en de vrouwen bleven roerloos op een afstand vóór haar "kot" staan, om het schouwspel bij te wonen.
Met zijn beide zwarte, uitgestrekte handen kwam Stien weer naar
meneer Triphon toe.
0000 .... menier Triphon, woarom 'n het-e mijne road nie gevolgd, roffelde hij.
-000000000000 ....
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- Ouë road cie gevolgd! riep meneer Triphon ook lachend en ten
diepste wrb~asd.
00000000000000 .... herbegon Sticn te bromzingen. Maar plots,
op gansch anderen toon, onbesche;den-dringerig:
- Toe, menier Triphon, trekteert ons mee nen dreupel! 'T mag er
nou toch wel af!
Al de wer1.1ui schoten in een bulderbui los en meneer Triphon
stond gegeneerd te glimlachen, ni.et wetend wat gedaan noch wat geantwoord, toen eensklaps Mussche op de binnenplaats verscheen,
oogenblikkelijk gevolgd door meneer De Beule, die als een orkaan in
't midden V<ln de pret viel. Hij vroeg niet eens wat er daar omging; hij
zag zoo rood als een kreeft en begon in 't wilde om zich heen te
"schieten," dat de stukken er van af vlogen. De mannen holden naar
hun werk terug en de vrouwen stoven in haar ,.kot"; en meneer De
Beu1e wendde zich schuimbekkend tot Stien en Komijl, terwijl hij
schreeuwde:
- Stien, as ik ou nog iene kier 't volk buiten ure vinde bezighouen, 'n zilt ge'hier giene slag wirk mier hèn!
- Ha moar, meniere, 'k kom hier die ij zere roe weere brengen!
antwoordde Stien heteuterd en als 't ware plotseling ontnuchterd.
- G'hèt mij verstaon, e-woar, Stien? gilde meneer De Bcule, trippelend van woede.
-- Ha joajik, menierc; zeker, jcajoaik, deemoedigde Stien. ,.Maar
kijk, meniere, 'k hè die roe gerepareerd!" En hij wees, ter bevestigendeverontschuldiging, naar het stuk ijzer, dat Komijl in de hand droeg.
Meneer De Beule nam geen verdere notitie meer, ook niet van meneer Triphon, dien hij negeerde of hij niet bestond. Hij rukte 't
"stampkot" binnen, waar de heien reeds aan 't dansen waren, stond
daar even roerloos met gefronste wenkbrauwen te kij ken, schreeuwde
nogiets dreigends datin het lawaai ve"loren ging en waarop oök geen
der werklui reageerde. Toen schreed hij dik weer buiten, stapte
dwars over de binnenplaats, viel als een dondergod in het "vreiwevolkskottt. De sidderende vrouwen zaten er over haar werk gebogen
en keken niet op. Meneer De Beuk, geladen om heftig te "schieten"
gluurde vorschend in 't ronde, maar vond geen aanleiding. Hij snoof
geweldig en rukte zonder een woord weer buiten. Daar liep hij bijna
boven op meneer Triphon, die niet meer wist waar zich te bergen.
Met een vlammenden toornblik op zijn zoon schoof hij hem rakelings
en sprakeloos voorbij. Kaboel en Mussche besnuffelden eventjes
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elkaar als vreemden en opnieuw verdweeh meneer De Beule in 't
"stampkot." Na een poos steeg van daar uit in het gebeuk der balken
een loeiend "Oajoáek!" op en meneer Triphon begreep dat zijn vader
weer naar huis toe was.
Schuchter sloop hij zelf het "stampkot" binnen.
Het was er volop drukte en animatie. De heien daverden en dansten
en onder't werken hielden de mannen levendige schreeuwgesprekken
met elkaar. Feelken fikandoesde, Leo brulde en Poeteken en Berzeel
waren aan 't schater!achen om Stien de Leugenoare, die nu vlak voor
Mid, - da kalf euk" - stond en somber opepitaade, terwijl achter
de deur van de machinekamer Bruun de stoker nijdig-loensend aan
het spieden was. "Ik heb hier al niet veel te vertellen," dacht meneer
Triphon in zichzelf, "maar het prestige van mijn vader is er al even
beroerd aan toe." Er woei als 't ware een vlaag van oproer door het
"stampkot:' Pierken, de eenige die ernstig bleef, maar niettemin
beefde van toorn, riep hard en "innig, toen hij meneer Tnphon zag,
dat het wel niet lang meer duren zou dat de werkmcnschen zich als
beesten lieten behandelen.

XXII.
Wat meneer Tnphon ookwe! interesseerde was een::; waar te nemen
hoe men hem verder, in het dorp, buiten de fabriek om, na de gebeurtenis zou bejegenen. Sinds vele weken en nu vooral sinds hij zijn
meeste vrije avonden bij Siednie doorbracht, had hij zijn vroegere relaties met zijn gewone herbergvrienden onderbroken en o. a. in zijn
destijds vaste "stamenee" den Go uden Appel, geen voet meer gezet.
Eens, op een avond, toog hij er weer heen. Het mooie Fietje, dat hij
vroeger zoo graag omhelsde, prij kt~ er als altijd welvarend achter haar
schenktafel en hier en daar zaten een achttal, meestal jeugdige stamgasten om de tafeltjes verspreid. De zoon van den notaris was er, en
ook de zoon van den ontvanger, en nog andere zonen van voorname
ingezetenen; en zoodra meneer Triphon binnen kwam hieven zij allen
een luid gejuich aan terwijl Fietje, achter haar toonbank vol flesschen
en glazen, onbedaarlij k begon te lachen.
- Wel wel Triphon! van woar komt-e gij? W'hèn gemiend da ge
deud woart! gilden zij allen onder elkaar; en een van hen, de zoon van
den bierbrouwer, stond even van zijn plaats op, draaide om meneer
Triphon heen en bekeek hem van alle kanten, overdreven-luid jubelend:
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- 't Es hem! Woarachtig, 't es hem! Zeu woar of da 'k hier stoa!
Menier Triphon wist niet al te best hoe zich te houden. Hij lachte
mee, maar zijn lach ontaardde in een grimas.
- G'hèt leute, ge!euf ik, grinnikte hij. Wa scheelt er dan?
- Wzt dat er scheelt! riepen zij allen opgewonden. Da we blije zijn
van ou weere te zien! Ala, Pietje, trekteer menier Triphon mee 'n
pijntsjen of nen dreupel!
- 'K kan zelve mijnen drank wel betoalen, zWel riposteerde meneer
Triphon nog al zuur.
Zij staarden hem roerloos, met gemaakte ontzetting en verbaasdheid aan.
- Watte! Meugen: w' ou nie ne keer trekteeren! riep de zoon van
den notaris spottend.
- Woarveuren wilt-e mij tre kteeren? vroeg meneer T riphon nijdig.
- Woarveuren ....? Ha doarveuren....! Omda we blije zijn van ou te
zien, zeg ik ou! klonk 't sarrend antwoord.
- Goed! zei menier Triphon; trekteer mij! En aangezien dat-e gulder mij trekteert, zal-e 'k ik ulder euk trekteeren. Fietje, vroag ne kier
aan die hieren wat da ze willen hèn! riep hij, met een soort van uitdaging.
Fietje, die achter haar schenktafel was blijven staan, hield niet op
met schaterlachen. 't Was alsof er iets buitengewoon opwindends
haar kittelde. Zij rechtte haar mooie buste, die zoo bekoorlij~ was en
kirde en koerde als een tortel van de dolle pret. Meneer Triphon werd
giftig-nijdig.
- Es 't om mij da ge lacht, Fietje? riep hij, hard en bruusk.
Zij staakte 't lachen, keek hem even ernstig aan.
- 'K mage toch wel lachen, zeker, as ik leute hè! antwoordde zij
ontwijkend.
- tK vroag ou of tt om mij es da ge lacht? drong meneer Triphon
bijtend aan. En daar Fietje, voor alle antwoord, weer begon te lachen
en te koeren, stond hij plotseling op en verliet met een razenden vloek
de gelagkamer.
Een woest gebrul van hoon ging achter hem op. Het loeide hem nog
na, toen hij reeds passen verre was. "Verdomd Verdomd raasde hij
dof, in tt duistere van de straat. En hij knelde zijn vuisten en zwoer in
zichzelf, dat hij hun dat betaald zou zetten.
Een andere, al even weinig opbeurende ontmoeting was deze die hij
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kort daarna eens op een m;ddag had met de drie juffrouwen Dufour.
Hij wandelde met Kaboel in 't veld en keerde lusteloos en eenzaam
naar de fabriek terug, toen hij eensklaps, op korten afstand, in een
bocht van den landweg, de drie juffrouwen Dufour naar zich toe zag
komen. Zij liepen, alle d ..ie in het donker gekleed, stijf als harken op
een rijtje, en er was geen ontkomen aan: hij moest haar ontmoeten en
groeten en reeds maakte hij zich, met het vuur der gène op de wangen,
tot die onwelkome plichtpleging klaar, toen ze plotseling alle drie, als
door een draaischijf bewogen, rechtsomkeer maakten en hem den rug
toekeerden. 't Was z66 opvallend hostiel, dat hij er even paf van stond
en eerst na een heele poos begreep, dat ze teruggekeerd waren om hem
niet te moeten tegenkomen.
- Verdome! Verdome! Verdome! Die kwezels! Die hemelgeiten!
riep hij, z66 luid dat ze 't wellicht konden hooren, terwijl een plotselinge golf van woede hem naar het hoofd steeg. En machinaal wou
hij haar eerst achterna, om een uitlegging te eischen.
Hij deed het wijselijk niet. Hij bond nog bijtijds in en zag haar, over
de golvingen van 't koren heen, in allerijl huiswaarts vluchten. Maar
de beleediging had hem z66 geschokt, nog duizendmaal diepe" en vinniger dan het gejouw der drinkebroers en het hoongelach van Fietje
in den Gouden Appel, dat hij er heelemaal van streek door was en nu
wel-, zijn eerste opweJling van woede eenmaal over, - als een klein
kind van schrijnende vernedering had kunnen huilen. Nu wist hij
genoeg hoe de menschen over hem dachten in het dorp. Verloren was
hij, verloren in een ieder's achting! Verloren, raasde hij dof in zichzelf,
omdat hij eigenlijk eerlijk was geweest, omdat hij, in plaats van 't
meisje maar te laten loopen, z1ch haar lot nog aangetrokken had.
Dit avontuur het 10 hem een wrangen deesem van verbittering na;
iets, dat nooit geheel door hem vergeten werd, en telkens weer, als iets
dat bestendig zijn leven vergalde, in hem opkwam. Aangezien hij nu
toch onherroepelijk verloren en gedeclasseerd was, hoefde hij zich ook
niet meer te geneeren; 't kon hem nu verder niets meer schelen wat
er van hem gezegd werd; ook niet wat zijn vader er voortaan van
zeggen kon of denken; en meer en meer nam hij zijn toevlucht tot het
huisje van Sidonie's ouders, de eenige plek op aarde, waar hij nog van
een gul en vriendelijk onthaal verzekerd was. Hij richtte er zich een
soort van "home" en meteen zijn "stamenee" die hem nu elders zou
ontbreken, in. Hij liet er drank, conserven en sigaren komen; ook
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wijn en zelfs champagne; hij trakteerde de familieleden en het zwingelaartje van daarnaast; en daar dit alles vrij veel geld vorderde, heel
wat meer dan hij van huis kon krijgen, maakte hij hier en daar schuiden, die dan later wel, met een flinke rente erbij, zouden verrekend
worden.
't Kon hem niet schelen. Het was nu eenmaal zoo en ging niet
anders meer. Er moest nu maar gebeuren wat er wilde. Thuis had hij
het verwoede bromgeZIcht van zijn vader en de bedroefde zuchten
van zijn onderdrukte moeder, mItsgaders de zwijgende hostiliteit van
Sefietje en het angstig rokkengefladder van het tweede meisje; dáár
in 't nederig gezin, vond hij althans nog vriendelijke menschen en
frissche, jeugdige gezichten, die eens konden lachen. Hij vergat er
zichzelf en zijn knagende bekommeringen. Of hij ooit met Sidonie
zou trouwen wist hij zelf nog niet: maar ook ZO,oals het nu was kon het
blijven duren; hij was de eenige niet die ongeveer zoo uit den band
leefde en bleef leven: de dingen moesten zich van zelf maar schikken.
Sidonie, haar ouders, haar broeder en haar zusters waren daar overigens mee tevreden en spraken verder ook van niets. Alleen de moeder
hield nog _steeds een waakzaam oog en herhaalde bij gelegenheid:
"alles goed en wel, moar zurgt dat er gien twiede 'n komt!" En daar
zorgden meneer Triphon en Sidonie wel degelijk voor; en 't "eerste"
groeide op naar wensch, tot groote vreugde en pleizier der jonge
moeder en haar zusters; maar, daar het wel wat druk en hinderlijk
begon te worden, werd het meestal tijdig in zijn wieg gestopt, tegen
het uur dat meneer Triphon vermoedelijk zou aankomen.
CYRIEL BUYSSE.

Einde van het tweede deel.

TERUGKEER.
Ga zitten. Kijk mij niet zoo aan. Wat is het? Is hij
Ruw geweest? Gebrek aan geld? Wat is het? - Of? Zég mij dan toch en zwijg niet zoo! Oh, kom je terug,
Voorgoed. - Waren we dan getrouwd voor tijdelijk? Nu,
Voorgoed,- Ik wist dat je weer terugkwam, nu of nog
Een jaar. Je zegt 't was een vergissing? Jij werd oud
En ik ben grijs geworden in dien tijd. Je passie
Is nu zeker uitgeleefd met hem en je
Komt terug om rust bij mij te zoeken, niet? - Neen,
Huil nu niet, toe huil nu niet en doe je mantel
M. Je bent wel oud geworden. Ga 'p de rustbank
Daar. Wat ben ik? Lief? Dat zéÏ je vroeger ook.
Toe ga nu liggen, kind. - Een schrikkelijk weer, vannacht,
De straten glinst'ren van het water, d'eerste avond
In dit huis, toen we van 't stadhuis kwamen, was 't
Prachtig zomerweer. We waren nog zoo jong
En vol geluk. Ja, wáárom ging je weg, we waren
Eigenlijk aldoor gelukkig. Dát het eenigst
Antwoord? Snikken! 'k Weet niet wat het zeggen wil,
'k Geloof, dat ik het vroeger wist, maar ik vertrouw
Mezelve niet meer zoo. Oh, 'k heb jou zoo vertrouwd,
Ik meende - . Ach, 't hindert niet, ik ben veranderd.
"Terugkomen?," maar ik ben een ander als je toen
Verliet, ik ben mijn kracht, mijn zelfvertrouwen kwijt.
Jij bent ook erg veranderd, 't leven heeft je wel
Een klap gegeven. Waarom zou 'k niet zoo spreken?
Wat? Een scène! Waarom zou 'k je een scène maken?
Uitschelden? Och, 'k heb het alles al alleen
Gedaan. Of je mag terugkomen? Neen, ga niet bij
Mijn voeten zitten, 't zou ons maar verwarren en
We hebben nu al het verdriet gehad. Waarom
Ben je toch weggegaan, was je dan niet gelukkig?
Je zegt "ja?" 't Is moeilijk oordeelen van nu.
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Maar waarom toch met hem, Waarom? Oh, dát! Ik was
Zoo kalm, zoo zeker, hem kon j'aan. - Je was soms
Bang van mij? Maar, kind, waarvoor, ik deed toch nooit iets,
Wat je reden gaf om - Oh, 'k was zoo afschuwelijk
Beheerscht. Zal 't dan nu beter z;ijn? Ja, 'k zag het al,
Je bent wel erg veranderd; toch het lijkt me beter
Dat je gaat, een jaar als dit zou altijd - Neen!
Niet zoo, niet zoo!. - 'k Jaag je niet weg. Je bent zoo moe?
En zoo verlaten, houdt zooveel van mij? Ik moet 't
Probeeren? Kind, mijn kind het leven heeft ons wel
Heel hard gestraft. Waarvoor? 'k Heb zoo naar je verlangd,
Maar 'k ben niet blij nu, 'k ben zoo droevig, heel, heel droevig.
Natuurlijk mag je blijven, kind. Je kamer is
Precies als toen, alles staat klaar ik wachtte al
Dien tijd. Eens heb ik het op laten bergen, maar
't Later weer daar teruggebracht. 't Is alles
Klaar. Oh ik heb zoo verlangd? Mijn kind! Ja, leg
Je handen op mijn hoofd. De tranen van een jaar.
A. BOSSCHART •

UITGESTOOTEN.
Voor haar schrijftafel ~t ze, Coba Landsink, maar wcr kte niet. Zij
plukte aan een kraal van haar inktlap, drukte putjes in 't weeke zeemleer, met vinnige duwtje~, staarde er op zonder 't te weten; haar
tanden schoven, snel en krassig van bedwongen ergernis, over elkaar
en een beverige zenuwtrek flitste telkens om haar dunne lippen.
't Ging weer niet vandaag, 't was weer misère. V66r haar lag een
dictaat strafrecht, een opengeslagen strafwetboek, oud, met talrijke
vouwen en schrappen, andere boeken er omheen, achteloos verspreid.
Hoe lang zat ze daar nu al en hoeveel had zij gelezen? Geen twee
bladzijden wilden er in en die van gisteren en eergisteren waren vervluchtigd, totaal weg. Het ging niet langer zoo. En het moeSt, want
elke mislukte dag schaafde langzaam, maar tergend, feilloos zeker
aan haar energie. En als die geheel zou verslepen zijn, wat moest er
dan gebeuren?
Driftig sprong zij overeind, de stoel haakte bruusk in 't vloerklccd,
sloeg om met gedempten bons, de smalle, gebalde vuist drukte eVCD
hct kille, krakende papier. Zij liep, hoofd gebogen en handen op den
rug, ijsberend door de kamer . Toen zij langs den spiegel kwam, die
licht kaatste, keek ze er onwillekeurig in en schrok. Wat zag zij er
weer uitl
lIGoorgeelgrauw/' zei ze langzaam met verbitterd scherpe keelklanken en zij zuchtte een ellendigen zucht van moedeloosheid en
machtelooze moeheid. Zij wreef langs de in 't glas weerspiegelde
bruinzwarte bogen onder haar oogen en ontstelde door 't langdurig
toeven van de witte vingervlekken. Durfde zij maar eens uitbreken,
wegrennen in de wei, van 't blokken den brui geven! 't Mocht niet,
want eenmaal uit den tredmolen, zou z'er nooit meer inkomen. Elke
rustkuur van vroeger had haar ongeschikter gemaakt in plaats van
beter en nog een zou zij niet overwinnen. Wel zou 't goed doen, zaligheid leek het: rusten; doch steeds meer zou zij opzien tegen 't werk,
als zij de lekkere luiheid proefde, de studie zou haar ontglippen en
dán? Al de oude, met ijver en toewijding, met dage1ijksche inspanning heroisch weggedrongen tobberijen zonder terug kruipen, hcviger
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ster ker, wanhopiger, omdat er dan geen uitkomst en geen tegenweer
meer was •••• Zij stond voor tt raam, de polsen geleund op tt kozijn.
Buiten vingen de dorre blaren elkaar in dollen nutteloozen dan&,lieten
zich dragen door den wind en een eindje verder fladderden ze zoetjesvlinderend neer in ijdel, coquet vertoon.
Dit thuiszitten gaf niets, ze moest er maar weer uit. In tt portaal
trok zij haar hoed van den kapstok, rukte, toen de voering vastbleef
aan den koperen haak, er een scheur in, deed den mantel op de trap
aan en stapte naar buiten met een zwaai aan de deur, die toeviel.
Zij wist niet waarheen. De schouders wat naar voren, liep zij, verlegen over haar oneleganten, topzwaren gang, met een wantrouwigen
doch bestudeerd niet-onderuitschen fierfronsenden blik langs de
menschen, die soms even licht verwonderd en vaag spottend opkeken.
Buiten op den weg, waar, met het herfstwindige weert schaarsche
wandelaars waren, bleef zij voortSoezen, weinig lettend op de zwijgend omgevende dingen.
De stevige loop deed haar gedachten wegdoezelen in een aangename warrigheid en na een uur kwam zij, schoon niet geheel opgefrischt, toch kalmer in de kamer terug.
Er was niemand.
De aansluipende schemer, die de dingen versomberde, hing, ééo
met de silte, benauwend in het duffe vertrek. De stoel lag nog op den
grond, en alles stond zooa15 zij 't verlaten had, alleen was er gedekt,
op het half vuile tafellaken één bord met bijbehooren en drie schaalmatjes er voor.
Zij weifelde wat te doen om den vat van tt &inistere te ontwijken.
Eerst maar wat eten. En vanavond - wat was er vanavond ook
weer? 0 ja, "ontvangst der novieten" van de Club. Daar zou zij eens
heengaan, 't gaf wat verstrooiing. "Juffrouw, wilt u opdoen?"
De dikke hospita kwam al aangegansd, stommelend tegen de traptreden met de lange, zware etensbus, ontpakte wijdspraakzaam, de
ronde blikken schaaltjes, liet toen Coba alleen op haar ongeduldig
herhaald hoofdknikken: "Hè, dat irriteerende gedaas van zoo'o
tnensch."
Onwillig en lusteloos wrong zij zich tusschen stoel en laken,
wachtte, als om moed te zamelen, zocht rond naar iets dat gezelschap
of afleiding bieden kon bij de hatelij k prozaïsche bezigheid, waarvan
de eenzaamheid meedoogenloos elke verbloeming weerde. Toen zij
niets vond, schoof zij tt servet van tt bord, nam kleine portiets van de
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koudgeworden spijzen. Maar het vleesch met gestolde jus en de grofbladerige andijvie zonder saus wekten zoozeer haar weerzin, dat zij
de helft staan liet. Het gladde, afgemeten halve poddinkje met rhumsaus bleef onaangeroerd. Zij schelde om af te nemen.
Het was roezig in de clubzaal. Door de wemelbeweging van veel
wit en zachte tinten van avondtoilet plekte en puntte de bruingele
achtergrond van gordijnen en meubels, een gemengde geur van bloemen en nieuwe vloermatten trok er over en het monterzoemend gegons scheen weerstraling van het licht uit de vier gasarmen. Op de
bestuurstafel lag, als een ontwijding, een chaos van kopjes en taschjes verspreid en er was nauwelij ks loopruimte tusschen de dichte
hagen en groepen meisjes.
Coba trad alleen binnen en als immer een oogenblik verlegen en
ontevend door al die persoonlijkheden om zich, waande zij zich sukkelig onhandig Staan en rondkijken, voelde terloops-bevreemde
blikken op zich gericht om haar opvallende bleekheid en stuursche
trekken, schoof zich in een hoekje, vatte toen moed en sprak enkele
kennissen aan. Dien van Dijk was de eerste, een forsche figuur met
een grove harmome m de molligronde, ietwat plompe neergetrokken
schouders en de regelmatige, half weggevaagde trekken, waarin de
rustige blauwe oogen een innerlijk blootlegden, zonder scherpe uithoeken, de gladde welgemoedheid, m:tar ook de diepe, klare innigheid van iemand, die met zichzelf in vrede leeft. Coba mocht haar
graag; zij, door de bedeesdheid van haar wankelen tob-aard, voelde
zich veilig in de gelijkmatige welwillendheid en de overzichtelijke
zachtheid van de ander, die geen grilligen uitval, glibberigen spot of
angstig verrassend begrijpen vreezen deed. Met Dien wisselde Coba
een paar woorden, daarna met Thea Vierens, een druk clownige,
joviale reChten-studente, die meer zichzelf dan anderen hoorde en zag,
waarom dus Coba ook jegens haar zich weinig in te pantseren behoefde. Toen waagde zij zich ook aan de kennismaking met een
nieuweling, die stijf en stug en grimmig hooghartig, zich wat apart
hield gelijk zij en klaagde over 't gebrek aan kern en pit in de eersteavond-conversatie. Coba vergeleek, met een weemoedig lachje, hoe
zij dat in haar eerste jaar, glansjaar van belofte en durf, ook had gevonden en hoe zij nu bij diezelfde meisjes toevlucht zocht, om de pijniging van een werkavond zonder succes te ontgaan.
"Och, je leert wel waardeeren," zei zij mat.
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Er werd thee gepresenteerd en toen zij daardoor uit elkaar raakten,
zocht Coba een plaats bij een raam, waar een lattenbank stond, een
tafel en wat stoelen, en waar zij, veilig achter hooge ruggenrij, het
geroes langs zich heen kon laten gaan. Zij legde de hand op de oogen.
Wat kon ze weinig hebben de laatste weken. Dadelijk moe. De thee
verkwikte wel. Bij de sofa hoorde zij Thea Vierens drukke hospitaverha~n doen. Er werd luidruchtig geproest met schelle gilletjes.
Coba zag met toeë oogen Thea's altijd-dezelfde gebaren. Een aaogloeiende ergernis en een dofwarme sufheid maakten haar onzegbaar
melancholiek. Een rokritsel en lichte schudding aan de tafel deed haar
opzien. Dien zat bij haar, een vroolijke tinteling in de klaarblauwe
oogen, die dadelijk in medelijdend vorschen verging:
"Sliep je?"
"Zoowat," zei Coba vermoeid. En toen, gehinderd, omdat de ander
staren bleef zonder spreken: "Zeg, wat voer jij toch uit tegenwoordig,
ik.zie je zoo zelden meer."
.,Werken, 'k ben aan de Renaissance bezig," zei Dien loskomend.
"tt Boeit me, zeg. Een bedwelmend geurige tijd."
"Zoo? En wat gebruik je voor boeken?"
.,Er is een maSsa literatuur over. 'k Neem Burckhardt als basi~.
Eigenlijk was Taine's "Philosoprue de l'art" de aanleiding. Wat hij
zegt over de Italiaansche schilders kunst is zoo mooi, zoo vervoerend,
dat de lust, er meer van te weten, je niet meer loslaat."
Zij vertelde, de armen gekruist op de tafel, met een enthousiast geaspireerde fluisterstem, overbuigend naar Coba, tot heur haren tipten
aan de gevaasde bonte asters, om zich onder het klankengewirwar te
doen verstaan.
"Het mooiste boek, dat ik tot nog toe in handen kreeg, is wel Karl
Federn: Dante. Een inleiding, die je de middeleeuwen letterlijk binnenvoert als in een kasteel vol kostbaarheden, antiek en toch zoo
gewoon, dat 't je is, of je ze dagelijks om je hebt. Daarin .zie je de
Dantefiguur léven. Je moet 't eens van de bibliotheek halen en dan
langzaam lezen en elken zin proeven. Ik maak voorloopig enkel aanteekeningen, maar soms kan ik mij bijna niet inhouden, er zelf van te
gaan schrijven. Het is een overvloed, die je overstelpen zou, als je je
niet bij het lezen beheerschte." In schuwen ademloos ontzag, als naar
de openbaring van een lang begeerd en nooit meer te vatten geluk,
luisterde Coba. Zóó te kunnen werken, zoo zijn leven te regeeren,
zijn toekomst in de hand te hebben ....
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En terwijl zij tuurde langs Dien's laaggesneden witte blouse bemerkte, zij voor 't eerst, hoe ontroerend de smalle gouden ketting
rondde in het donzen halzeblank.
Toen Dien was weggestapt, soesde zij alleen voort. Er werd juist
gezongen, een kleine zuivere Bergerette overstemde het tot stilte inschrompelend gegons. Het maakte haar akelig week, wee en vaag ongelukkig. Zoo voelde zij zich vroeger vaak, toen ze met haar vader
woonde in 't groote huis met de hooge, saaie wanden. Als een verbeelding, die haarzelf n~et betrof, stonden de twee in haar geheugen:
het sluikharig, mager meisje met de mooie kleeren en gedweeë oogen
en de stramdeftige, brommige, oude man.
Want de juf uit haar jongste jaren was een slaafsche figuur geweest,
onderworpen aan ziin tyranniek gezag, van wie zij zich weinig meer
herinnerde dan een zekere solidariteit tegenover den vader met zijn
wrakke belangstelling in haar droomen en zijn uitgerafelde zorg voor
haar gezondheid, waartoe zijn opvoeding op den duur versleten was.
Die gezondheid immers maande hem aan de teere constitutie van zijn
vroeggestorven vrouw, aan veel verleden leed. En het tengere kind,
dat buitenlucht en beweging noodig had en wrijvenden omgang met
anderen werd in overvoorzichtige angstvalligheid. thuis gehouden na
school om de guurheid van het weer of de uitspatting van een wild
kinderpretje. In den gymnasiumtijd voelde zij zich aan alle zijden gebonden en besloten tusschen veel onmogelij kheden, had er ten slotte
in berust zijn wil te doen, omdat verzet haar afmatte en zij medelijden
had met zijn droeve oogen en zijn norsch nerveuze woorden, waarachter zij, gelijkgezind, een ondergrond van koppig geloochende eenzaamheid vermoedde. Zij" zat avond aan avond bij hem, stil aan huisof handwerk, terwijl hij las; en de schooluren waren 't prettigste deel
van haar dag. Zij snakte naar de studie om het eentonige, ontzielde
leventje van zich af te Ylerpen, om te durven denken, eindelij k de
werkelijke wereld te benaderen; zij snakte naar licht en ruimte, naar
weten, naar zelf doen en kunnen.
In 't eerste studiejaar was het alles geweken, de weeheid, de een
zaamheid, en onmacht.
Nooit neep de verlatenheid, want gansch haar geest bleef bezig in
de volheid van nieuwe indr-ukken, heel haar lichaam strekte en zonde
zich in velerlei daaglijksche sport, waaraan zij zich, als een die te kort
is gedaan met energie te buiten ging. De studie opende zich voor haar
als een nieuwe godsdienst.
à
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Een evangelie was 't Romeinsche Recht met zijn grootsche uitzichten en wijde mogelijkheden, en zijn toch onontkoombaar strakgetrokken grenzen. Het genie van dat Recht verpletterde elke zielekleinheid en deed herademen in gelouterde lucht. Kennismaking ook
met anderer gedachten en idealen had den horizon ruimer uitgedreven; om de jeugd, die.achter haar lag, glimlachte zij. 't Examenwerk
had zij niet verhaast; in regelmatig ijverig en kalm-aan studeeren, al
lukte het langzaam, had zij voldoening en vrede gevonden. Behoefte
aan buitensporig succes had ze nooit gehad, met matig en bedaardjes
zelf zoeken was zij volkomen tevreden, al zwierf ook soms een geheime wensch uit naar meer, Vermoeienis verwaarloosde zij, haar
kracht scheen onuitputtelijk.
Maar op 't eind van 't jaar was haar dat gaan opbreken. De kern van
disputen en lezingen ontging haar, in de collegedictaten wemelden de
opengelaten plekken; en zij leed veel aan hoofdpijn. Toen haar verloving .... een korte poos. Snel dacht zij er overheen. Hier, tusschen al
die menschen .... En toen zij daarna weer begon, was het werken geworden: surrogaat. Een bittere trek spande om haar mond en een
dikke rimpel kroop in haar voorhoofd.
Overwerkenenrustkurendoen. Dátwas het geworden in die drie
Jaren.
Het liedje was uit, de ruggenrij opende zich, er werd weer geloopell
en gepraat. Willy, die gezongen had, riep om limonade, waarmee een
ander al aan kwam, 't tuitelig boordevol glas morsend op een blaadje
balanceerend .
Och kom, wat hielp dat kniezen? En al die afleiding rondom lag
immers voor 't grijpen? Meedoen, jolig zijn, zich eens opwinden, dat
was veel beter. Kom!
Coba stond op, met geforceerde vroolijkheid, voegde zich bij den
drom om de piano en las, ofschoon ze geen noot muziek kende de
woorden van 't voorgedragen liedje door.
Met een toeschietelij k lachje zei zij links en rechts wat zinnetjes,
waarachter niemand de gedwongenheid speurde; en toen er daarna
gedanst en in koor gezongen werd, sprong zij mee rond en walste en
tolde ....
Er gleed een haarspeld op den grond. Terwijl zij die weer vast stak
en ha:",' arm langs '1' wangen streek, voelde zij met verbazing, als van
een vreemde, haar warmgedolde -gezicht en kriebelend losgewarde
haren ....
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Het was een druilig wakker worden, met looden hersens na een onrustigen, korten nacht vol feldoordroomden slaap, in de onzekere
lichtvertroebeling van een sluipenden, mistigen motregen. Coba sloot
de oogen weer, uit tegenzin in den aanblik van den dag. Toen zij eindelij k opstond, was het om een aanvechting van -slappe, willooze landerigheid te keeren. Na het ontbijt zette zij het raam bij 't schrijfbureau open om zich den zomer te suggereeren, moest het terstond weer
sluiten en torende, kinderlijk kunstje tot meerdering van moed, twee
stapels boeken naast zich op, waartusschen zij haar aandacht hoopte
gevangen te houden.
Het suisde en klopte in haar hoofd; mopperend om de domme opwinding van den avond te voren, met wrok tegen het wachtend werk,
verschikte zij reikend de langhalzige tulpen in groenen keulschen pot,
die er grace1ijk knikkebolden tusschen den inktkoker en den bruinbehangen muur. Het reikgebaar stuwde een aangename tinteling in
haar leden, doch deed de warme slapen bonzen. 0, haar armen te
rekken en haar heenen uit te strekken, dat zou den gestremden
stroom van binnen weer aan het vloeien brengen. Maar zij wist tegelijk, dat elke spieroefening oververmoeide; dat zij nu met gymnastiek
niets meer aanvangen kon.
Tusschen de wanden zat zij gedrukt, de duf-warm gespaarde
kamerlucht, werend invloed van het herfstige buiten, woog als een
vracht. Het "vrije" studentenleven was een verbanning op deze
manier. Waarom dan toch niet ophouden? Zij rilde bij de redelijke
gedachte en boog met een rukje 't hoofd over de boeken, 't rossige
haarbuideltje wipte wat naar voren; zij las, met de duimen in de ooren
en de handen gespreid over't voorhoofd, hardop verder, met nadruk
haar strakke blik borend in de onbegrepen woorden, in de zwartglimmende, dronken lettertjes van het brutaal schel-witte papier.
De klok sloeg naast haar tien pinkelende, parelende galmpjes. Het
zwevend elfengeluid wekte haar weer. Hoe dikwijls had ze hier op
hèm gewacht, zich zelve als nu, voorveinzend, dat zij in 't strafrecht
verdiept was. Daar, bij dat hoekhuis, was hij altijd 't eerst in 't zicht.
Zij zag, als ging het gebeuren, hem aankomen, om den erker met het
korte gebaar van zijn wuivende hand. Zij hoorde hem aanstormen op
de treden, vier bij vier, en zijn energieken, onweerstaanbaren klop.
Het spande in haar slapen. Daar stond hij, blijde verwachting in de
oogen, en liep langs de tafel met ingehouden stappen. Even li<:htte tegen
Ot behang zijn scherp profiel met den gebogen neus en spitse kin •.•.
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Zij wachtte met gesloten oogen. Het duurde en het beeld begon
verbleekend te wijken.
Zij zat achterover geleund in den bureaustoel; haar beide handen
steunden den lenigen, als naar bevrijding rekkenden rug. 0, als hij
hier nu was en zich over haar boog, zóó dicht bij, dat zij zijn vaste
sterke lippen trillen zag•••.
Met een kreet rukte zij zich weg, onder het visioen uit en staarde
beduusd en duizelig in de vale daagschheid, overrompeld als door een
!;lag.
0, in godsnaam niet denken; werken, werken! Zij zou niet bezwijken en kwijnen als anderen, er doorheen zich werken wilde zij. De
deur ging open en daar was Dien. "God zeg, wat zie jij er uit! Verfuifd soms wat?"
Coba wendde zich om.
"Ja, ja 't is laat geworden gisteren:'
,-,Kom, jij blokt te secuur en te plichtmatig. Ga mee een eind fietsen. Of we bestellen een vehikeltje en Jaten ons naar Katwijk rijden.
Kom ik fuif je."
De vriendelij ke bedoeling trof Coba en zij wilde niet weigeren. Eea
kwartier later stapten zij op de doorbuigende tree van een vigilante
met versleten fluweel en reden uit als naar een feest. En Coba vond
het in het robbelend, hotsend rijtuig werkelijk wel behagelijk.
"Hoe gaat het met de Renaissance?"
In de daagsche vraag ~chool, nauw verholen, begeerige nieuwsgierighefd.
,,0 best," zei Dien en vertelde zakelijk van haar methode van aanpakken.
Over den weg hing de treurnis van den duisteren dag in het losstelige, laks bengelend loof, dat glom en gloorde van dofnatten glans;
over de weien lag een bleekgroen waas, dat al zweemde naar grauw.
Maar het Endegeesterbosch praalde met geurige golven geel en bronsbruin, een wildg: weelde van saamgestapelde tinten. "Zeg," onderbrak
zich Dien, "je moet heusch eens op je gezondheid gaan letten. Ik
maak me ongerust, dat je te hard blokt en te weinig eet."
Een achterdocht spookte in de ander op, en stookte, dat Dien nu
zeggen ging, wat zij zorgvuldig voor zichzelf verzwegen hield.
"Och welnee, ik ben mijn leven lang bleek geweest. Vertel nu
liever van je werk."
Een angst was in haar gere2;en. In de klare sfeer van die bedaarde
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stem leek eensklaps 't ijverig, gedachteloos, weerstandloos doorstompen van den laatsten tijd een belachelijke misgreep; verergerden de
geringgeachte kwaaltjes, die haar kwelden, hoofdpijn en rugpijn en
kiespijn, tot onbedriegelijke teekenen van dreigend gevaar.
En terwijl Dien argeloos doorpraatte, tobde zij over de giftige driftvlagen en ongemotiveerde huilbuien, die zij vroeger niet kende. Zij
merkte 't mooi niet meer om zich en lette wemig op de woorden van
de ander.
"Ik wilde ook zelf eens onderzoeken, in hoeverre de veelbestreden
prestatie's van de vrouwen uit dien tijd bewijzen zijn van ons wetenschappelijk kunnen," hoorde zij naast zich.
"Och kom, geloof je daar nog aan?"
,. Twijfel jij, die vroeger .•••"
Dien kwam niet verder. Coba's diep moedelooze toon, waarin
trieste teleurstelling trilde, deed haar oogen vol worden van een vochtige zachtheid. En Coba, die de heldere stem hoorde stokken, "m,t
tich verraden.
Het rijtuig rammelde luid op de klinkers.
Maar Coba wilde, wat nu een feit scheen, voorgoed onwaar maken.
Met de volle palm om haar knie, als sterkte zij zich tot verweer.
begon zij weer met bedwongen nerveuze heftigheid.
"Natuurlijk zeg ik dat niet, omdat ik twijfel aan mezèlf. Ik zie om
mij heen zooveel gevallen ...•"
"Ja, ja, natuurlijk," haastte zich Dien, als had zij iets goed te
maken.
"Weet je wat het is, de meesten beginnen de studie, omdat de behoefte naar verstandelijke ontwikkeling hun te machtig wordt, en
langzaam raken zij er aan verslaafd, zijn er van bezeten. En dan - "
zij had nu den kalmen redeneertoon bemeesterd en staalde haar stem
door vaster de knie te omvatten - "en dan~ wat is het voor hen, de
studie op te geven? Ik laat nu daar het geval, dat men met zijn vak zijn
geld moet verdienen. De studie opgeven, dat is al wat met zoo veel
moeite is veroverd, weggooien, weer inschrompelen, bekrompen en
engdenkend; dat is een ouwe juffrouw worden."
Verraderlij k schoof er iets los in haar keel en zij klemde haar hand,
die beefde, om den glimmenden rijtuigrand.
"Een ouwe juffrouw, met belangstelling voor haar poes, haar koffie
en lastige buren.
Of optreden als dame van de huishouding, kopjes wasschen en
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krant voorlezen; of typiste tot je zenuwen kapot zijn en je gedemoraliseerd bent. Of verpleegster:' Zij was heftiger gaan spreken, een blos
steeg heet in haar wangen.
"Ja," zei Dien en zocht een troost voor het smartelijke in het stille
gebaar van die bevende hand, en vond niets dan een poover banale:
"D'r zijn toch ook heel goeie betrekkingen" en had er al spijt van.
"Zeker, hèèl goeie betrekkingen." Het klonk schor sarcastisch. En
zij zwegen beiden, verslagen alsof Coba een vernietigend oordeel had
geveld.
Te voet gingen zij 't strand over. Coba genoot van de zilte bries uit
zee.
Tot zij opeens, van achter een badstoel op geen twee pas afstand,
hèm langs zag gaan.
't Was of alles in haar stilstond. Zij keek hem aan met wijde oogen,
onbescheiden van verbijstering. Hij was geschrokken, groette onhandig en liep door . Toen hij voorbij was, moest zij even blijven staan om
haar adem te hervinden. Dien had hem ook opgemerkt, doch zij durfde niets aanraken, zelf wat overstuur en innig begaan; 7,oodat het
scheen of er niets gebeurd was en er niet over gerept werd den heelen
weg naar huis. Maar beiden dachten terug aan den tijd van de verloving. Dien had hem wel gekend. Hij was toen een echte Sturm-undDranger met een gezworen afkeer van conventie, dogma en dorheid;
vol dwarsgedreven eerlijkheid en een overvloed van paradoxen, die hij
de wereld in slingerde met een élan, of er haar welzijn van afhing. Men
noemde hem verwaand, en hij noemde zich hoogmoedig, in wijsgeetig woordenspel, waarop hij zeer trotsch was. Het engagement had
haar van het begin af een vreemde samenloop geschenen, alsof het er
't noodlot nooit ernst mee geweest was. Zijn robuste gezondheid en
haar zwak ge&tel, zijn onstuimige levensdurf en haar, ondanks de late
losheid, schamel-schroomvallig voet voor voet voorttreden contrasteerden te veel om vertrouwen te wekken in durende sympathie.
Coba's groote bewondering voor hem had haar altijd naief geleken; zij
bemijmerde, hoe Coba dit nu opnemen zou?
Het weerzien had ook hem geschokt. Niet de herkenning zelve,
want zijn gevoel voor haar was zoo geheel weg, dat hij zich slechts met
moeite herinneren kon hoe 't geweest was: een ridderlijk beschermende sympathie met een vluchtige verliefdheid, die hij, in zijn voortvarendheid, liefde voor 't leven had gewaand. Maar hij had haar van
schrik diepborenden blik, hulpeloos ontsteld, opgevangen, en haar
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uekelijk magere figuur, als in scherp licht gezien, ontroerde hem tot
medelijden. Had ze 't zich zóó aangetrokken? Het besef doorsidderde
hem als een warme rilling. Hij schaamde zich, al vond hij tegelijk, dat
er geen reden voor was. Toen hij vóór drie jaar zijn verloving afmaakte, was 't hem geweest, of hij een kleine periode, een episode uit zijn
leven afsloot, of hij een vergissing goedmaakte, zooals hij, op ander
gebied, er al vele begaan en geboet had. Hij meende dat zij 't evenzoo
beschouwde of eigenli}k, hij had er niet veel over nagedacht, hoe zij 't
beschouwde. Zijn eenige zorg was toen, hoe hij ronduit en volkomen
loyaal, zou recht zetten, wat zijn onervarenheid en zijn jeugdig mistasten had omgeworpen en scheefgetrokken. En daarna voelde hij
zich verlicht en gerechtigd, zijn weg zonder wroeging te vervolgen.
Hij had trouwens geen tijd gehad; in 't volle levensgebeuren, dat met
tallooze wisselingen en heftige emotie's zijn dagen vulde, was geen
plaats voor noodeloos napeinzen over voorbijë dingen.
Dit gedwongen, helle begrijpen bracht hem in wankeling. Het gaf
hem een onaangename sensatie van berouw; doch ook, daar reeds
bijna uitbrekend, de ontdekking, iets nieuws te doorleven, te winnen
aan ervaring, zich omgewoeld te weten. Dat drong hij terug in een behoefte aan pijn, die vergelden zou.
Wat zag zij er ellendig uit! Dat schrale figuurtje, die hoekige trekken ..•• en alles door hem! Of mogelijk door te zware studie? Of misschien was na dien tijd .... Neen, neen die haveloos verweesde blik in
oogen, krampig groot van plotselinge aandoening - neen die liet geen
anderen uitleg toe. Ochgod en zóó zou ze ook niet licht een ander ••.•
Beroerd zoo iets.
Hij liep met loome passen, zijn snorretje slordig snel heen en weer
rollend. Hij zon, of hij nog goedmaken kon, een moment plande hij,
haar eens op te zoeken. Maar hij verwierp alles weer. Hij zou 't daarmee alleen verergeren. Hij plaagde zich een poos met zijn vruchteloos
erbarmen en borg toen de ondervmding bij de vele andere op: in gods
naam, er was niets meer aan te doen.
Toen Coba thuiskwam, woog er een weeige verslagenheid in haar.
Dien had-met een hartelijk geintoneerd: nnu tot ziens hoor" afscheid
genomen. Coba vergat te bedanken. Zij ging 't huis in; zag op tegen 't
alleen zijn tusschen de stille, toch soms zoo akelig sprekende, al te
bekende meubels van de zitkamer, stapte tree voor tree de trap op
naar het slaapvertrek, om zich wat te doen te schaffen.
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Buiten de woelige afleiding van den weg en zonder het hinderlijk
gevoel iemand naast zich te hebben voor wie zij zich inhouden moest,
liet zij, zich werktuigelijk verkleedend, het onverwacht gebeurde op
zich inwerken. En met verbazing werd zij bewust, dat zij veel sneller
dan zij 't ooit zou hebben vermoed, tot kalmte gekomen was. Niet
meer dan een aanvoelen van herinnering was de emotie geweest. Hij
was ook veranderd en in zijn trekken had zij het hartstochtelijk verlangde niet weergevonden. Slechts had, in den overval der eerste ontroering, de fierheid haar begeven. De ontnuchtering ergerde en verontrustte haar. Zou zij dan eigenlijk nooit veel van hem hebben gehouden? Was zij tot waarlij k liefhebben niet in staat? Of had een
ander, later, opdringerig belang de plaats van haar liefdedroom ingenomen? Bleek - en zoo sterk was de indruk van die opduikende mogelijkheid, dat een deuk in 't behang, waar zij toevallig naar keek, er
bij in haar geheugen geprent bleef - bleek dit gewurm om de studie
vol te houden dan hoofddoel geworden? Was het zulk een hersenschim, waarvoor zij haar gezondheid offerde? Akelig klaar stond dat
denkbeeld opeens recht vóór haar. Het schoof iets op zij, dat een onzegbaar wrange droefheid achterliet. Het wees naar een uitzicht op
een wijde, leege ruimte, huiver- eenzaam. Zij schonk water in de
kom, beverig, telkens klitsend steen tegen steen, plonsde en perste de
spons er in, dat 't koude nat tot haar knokels klom, en wiesch haastig,
gejaagd, 't gezicht tot het vochtig cirkelend voorhaar.
't Deed goed. Maar terwijl haar arm een mouw van de schoone
blouse ingleed, had 't getob haar weer in zijn klauwen. Bleek zij hoegenaamd niets te kunnen? Kneep zij daarom zoo koppig 't eens opgevatte als een vrek in haar vingers? Was .zij een koude van hart, die
geen liefde waarlijk verwarmen kon? Of lag toch, verdoken achter
haar bezige doen, een lichtschuw verlangen, dat zich liever dooden dan
prijsgeven wou?
Zij kwam er niet uit, dacht zich hoe langer hoe dieper in haar onklare gepeinzen vast, tot zij geen uitweg meer wist en radeloos in haar
onbegrepen zelf rondzocht. Het was een obsessie. Zij zag schrikbeelden van zenuwaanvallen, erger dingen nog .... wist niet, wat te beginnen, hoe er af te komen. Want de radde gedachten tolden om in haar
geteisterd hoofd, wilden niet loslaten, als een wild dier dat solt met
zijn prooi, ook toen ze niets meer uit te richten hadden. Nietigheden
uit 't dagelij ksch doen spookten op als brutale, meedoogenlooze keffers, vergroot en dreigend, kleingoed, dat zijn kans schoon zag. Zij
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wierp zich, zooals zij was, met een ruwen duw achterover op haar bed.
Zij kende ze allang, die aanvallen van opgehitste, ratelende gedachten, uren achtereen, waarvan ze wakker lag 's nachts met een warm,
doorspijkerd brein en klam koude voeten. Soms overmeesterde haar
een radelooze angst om haar alleen zijn en geen raad weten, en dan liep
zij blind naar buiten, liep, liep, door 't duister van den nacht op verlaten wegen; 't kon haar niet schelen, wat er met haar gebeurde, vaak
verlangde zij vaag, dat een auto haar omwerpen zou. Dan kwam zij,
na uren uitgeput thuis, sliep en bleef den morgen daarop in bed, dof
van moeheid.
Nu zou zij 'tzoovernietlaten komen, bijtijds een slaappoeder slikken.
Het hielp terstond. Zij dommelde in, wetend dat zij met hoofdpijn
wakker worden zou.
Doch den morgen daarop had zij geen hoofdpijn. Een zoo ijzige
strakheid hadden de emotie'svan den vorigen dag om haar denken gesmeed als een band van staal; een zoo wanhoop-nabij willen stond gespannen in haar hoofd, dat het inpompen gelukte, regelmatig en
z;onder rustpoozen. Zij vQelde de oude, stage kracht terugkeeren,
meende, dat alles gewonnen was en de crisis voorbij.
De vreugde steeg haar naar de wangen en 't was als bloosde zij voor
zichzelf met de schuchtere terughouding van een bijna, verraden
geheim. Zij durfde nog niet doordenken over het wonderheerlijke
dat gebeuren ging, het fiere, noemende woord zou alles te niet doen,
wat, ragbroos, gesponnen werd in de stilte tusschen zich en zichzelf.
Bladzij na bladzij stond, klaar als ijs, vast in haar weten, bevrozen,
als uit vloeibaar vlot peinzen gestold door een kilkouden wil ....
Den volgenden dag had zij hoofdpijn erger dan ooit. Zij kon niet
opstaan en geen poeder hielp. Zij wilde niet eten en lag maar alleen,
roerioos, gedachteloos, bijkans bezwijkend en toch niet bezwijmend
door 't ondragelijk gewicht van dien knagenden last boven haar toel!
roodgerande oogen. Elke even gewekte gedachte leek als een pijl in
haar hersens te dringen. Het duurde dien dag en dien nacht en den
dag daarop en nog langer.
Toen zij beter was, dof nog en suf, maar zenuwachtig om het tijdverlies, wilde zij met de studie een laatste kans wagen. Het was er op
of er onder. Het was een star redeloos doordrijven, een vertwijfe d
zich vasttasten aan een zwemgordel zonder uitzicht op een reddend
schip - het was geen werken meer.
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En toch werkte ze, werkte, werkte, 'tzoonoemend, bijna zinneloos
hardnekkig. Zij klemde zich tusschen haar boeken vast als om door
hen niet verloren te worden. Zij metselde de zinnen in haar hoofd, tot
de nietigste kleinigheden er in verstijfd stonden. Zij sloot de deur af,
weerde alle bezoek, elke afleiding.
Het duurde een paar dagen, toen was het voor goed uit.
Nadien meed zij maanden de Leidsche kennissen.
Dien begon zich met Coba's teleurstelling te verzoenen. Misschien
was het per slot van rekening zoo erg niet, hadden ze wel wat sentirnenteel overdreven. Als zij trouwde, was ze 't heele geval gauw vergeten. En zoo niet, dan zou ze wel wennen en ander werk vinden, dat
haar belangstelling bezig hield •. Voor iemand met een zwak gestel kon
immers op den duur de studie geen roeping blijken.
Tot zij op een dag Coba onverwacht op straat ontmoette.
Zij was zorgzaam gekleed en vertelde druk van de kinderen uit het
Volkshuis, die zij eens per week lesgaf. De kringen onder haar oogen
waren weg en de bleekheid wat vermipderd, maar de wantrouwige
blik was verscherpt en zij liep meer gebogen. Zij vroeg niet naar de
Renaissance en naar geen van de kennissen, zij sprak snel en met een
starren glimlach, die bijna niet van haar dunne lippen week, over de
dames van de liefdadigheid in den Haag, bij wie zij zich had aangesloten. Heur handen bewogen in opgewonden verhaalgebaar en haar
stem klonk opgewekt, met een poging tot natuurlijke luchtigheid. Een
paar lastige grijze haren hadden zich losgeworsteld uit het rossige,
weelderige voor kapsel, aan het bont en het blauwe mantelpak meende
Dien een lichten parfumgeur te bespeuren; en toen zij vroeg, met een
jovialiteit, die niet geheel gelukken wilde - zij wist zelf niet waardoor - of Coba weer eens gauw aankwam, trok de ander, schichtig
nerveus, even de mondhoeken omlaag, zei: "ja, ja, graag" met een armelijk verschuwden blik, waarbij de onberispelijke kleedij en de opgewekte glimlach een plotselinge noodleugen leken. Dien schrok; zij
nam haastig afscheid, vluchtte naar huis; en op haar kamer, voor de
vertrouwde schrijftafel, greep zij bijna krampachtig naar Burckhardt
en verdiepte zich er in met strak krommen rug.
M. E. KLINKHAMER-VAN HoYTEMA.

STUDIEN VAN DE TACHTIGER BEWEGING.
111.
LEVENSLUST, LBVENSVIERING, LEVERSZWIJMEL.

(Slot)
Na drie jaar publiceerde Van Deyssel een anderen roman: De
Kleine Republiek, een verhaal, als men 't zoo noemen mag, van jongenskostschoolleven.
Kloos noemde het "een reeks van gezichten op hoogeffen maatgang bewegend en wordend, van harde en teere, van hardteere en hef-vroolijke, maar alle onwederroepelijk lachloos en traan-loos, als het zielloos leven zelf, staat daar dat afgezonderd stuk leven,
dat leven vóór het leven, waar 't leven wordt gemaakt. En als middelpunt die levend, bloed-warme jongensziel, di~ zoo levensluid lachen
en schreien en toornig zijn, die zoo jongens-echt hoog zijn, maar dan
ook weer knoeien, zoo heerlijk-waar liegen en adoreeren kan."
En verder dit curieuse over de hier blijkende ontwikkeling van
Van DeysseIs talent na Eeti Liefde.
"Dat van V. Deyssel is zichzelf wel het meeste gelijk gebleven, is
het duidelijkst te verklaren, daar het zich het meest geleidelijk heeft
uitgelegd. Alle-détail-in-zich-trekkende observatie, voor wie geen
kleur of lijn of beweging verloren gaat, passioneele zieJsbeweging in
hooggehouden-rythmengang, dat zijn de groote en schijnbaar zoo incongruente elementen, de allerverste grenzen van zijn wijd-gaand
geestes-zijn, die zijn uitingen bepalen, op welker afstandszwaai hem
niemand kon volgen, en waardoor hij thans de grootste figuur is in het
land. Maar beide elementen waren steeds bij hem gescheiden, de observatie in Een Liefde is ziende maar passieloos, en de passte en
lyriek m de ziele-smart van Mathilde ziet droamen en vervormt het
waargenomene fantastisch, maar neemt niet, zichzelf meester, waar
wat is. Dit echter vlerd nu in dit laatste boek anders; Van Deyssel
heeft een nieuwe overwinning op zijn kunst behaald en de passie hal-
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iucineert niet langer, als in de droom koortsen van Mathilde, maar zij
doordringt geheel en al en lost zich op in de observatie, om de levende
werkelijkheid te doen leven in de woorden, met het leven en de beweging, die zij werkelijk heeft. Hoor maar zijn groote rhythmenkolonnen van jongenspret en jongensbewegen, zijn promenaden en opstootjes en sport-spelen, hoe zij levend doen en tastbaar zijn op de
maat van zijn waarnemers-hartstocht, hoe détail na détail van een
in-gevoelde werkelijkheid komt opdoemen op het zware timbre van
zijn schrijvers-stem, en zich hechten, allen bij elkander, in het verbeelden des lezers, als een werkelij kheidsvisioen. Alles is reeël, maar
ook alles is passie. Van Deyssel heeft een nieuwen stijl voor de prozaepiek gemaakt."
En Kloos vond die proza-epiek van De Kleine Republiek niets
minder dan "groot. ft
Over zulk een qualificatie valt natuurlijk niet te twisten. Kloos trof
in dit lang aangehouden, om niet te zeggen langgerekte, verhaal blij kbaar allereerst hetzelfbeheerscht onpersoonlijke, de gewone wel' keli; kheid gelij kmatig en eenparig opgeheven in de verbeelding tot een
muziek van woordklank en maat. In dit egale oppersoonlijke, toch
ontroerde, zag hij den grooten vooruitgang sedert Een Liefde, waar het
geziene wel onpersoonlijk, doch dikwijls niet ontroerd, daartegen het
ontroerde niet onpersoonlijk gebleken was, al te zeer lyrisch Van
Deyssel zelf, zal Kloos waarschijnlijk gedacht hebben. Nu in dit boek
was deze overal en nergens, zooals het behoorde in goede epiek, waar'Yan sedert lang in Holland niets meer gezien was. Vandaar zijn onvoorwaardelij ke bewondering.
Wij lateren, voorallettende op het proces van V. Deyssels geestesgroei, zien De Kleine Republiek wel heel anders. Het boek is ongetwijfeld veel gelijker van toon dan het vorige. De schrijver heeft hier een
stijl gevonden voor de onvermijdelijke mededeelingen, waar hij vroeger verlegen mee zat, in den eigen aard der personen tot wier sfeer die
mededeelingen behooren. Zij staan hier meestal in den lossen en familiaren jongenstoon van den nheld" van het verhaal. Op deze wijze:
"De groote nachtmis van den eersten Kerstdag was om vijf uur
's ochtends. Dat was zoo mooi, in de onderkerk, in de Krypte, waar
2;e maar eens in 't jaar zoo kwamen. Op andere kostscholen was de
Kerstmis om twaalf uur 'snachts, dat was nog indrukwekkender, zoo
precies op het uur dat de dag begon, waarop Christus was geboren.
Ja, en na de kerstmis, die bestond uit drie missen na mekaar zoo-als-
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je-weet en die heel indrukwekkend was zoo in de Krypte in den
nacht, dan was er dadelijk ontbijt, met lekkere zoete broodjes en
vleesch .••• "
Veel van het verhaal, dat in den aanvang minutieus objectief
"uiterlijk" is, vloeit op deze wijze vervolgens "naar binnen," wordt
opgenomen en gezegd in de taal en de visie zelf van het kostschooljongetje. Maar in de groote massabewegingen: wandelingen, spelen,
standjes, komt de schrijver tot zijn aanvankelij ke manier van uiterste
visie-nauwkeurigheid terug. Aldus b. v. registreert hij in de eerste
bladzijden precieselijk het leven. Het geldt een afscheidscène in een
trein:
"Meneer zei: kom nu, het is tijd. Willem, van Mietje los, werd door
mevrouw aangehouden, die zwijg-zoende. Mèneer, met een achternagesleep van zijn overjas op de treden, was met zijn romp in de portieropening, toen, dieper, de beenen op den grond, buiten, uitgebuitend
uit de afscheidsstuip in het binnen. Willem, de linkerhand achter
zijn rug door Inaas handen gegrepen, de rechter in Antons rechter,
die hem zoende, breed en kort van-onder zijn opwippende snor .•••
Willem, met een losgelaat der handen, uit, en af tot het perron, laag en
klein, voorbij meneers reikenden arm, want hij was groot genoeg om
alleen van den trein te klimmen. En nu dadelijk de oogen, kijkend uit
de vier blijvers, hoofd aan hoofd aan de opening. Het portier dicht, de
oogen, in een breede rij, verdofd achter de glazen, hun verdriet uitstarend in het laatste afscheid. Het treingegrien gillend galmend, de
hoofden aan tt verroeren, knikkend van goeye-moed-houën en tot
weerziens, de rompen reikend, den laatsten blik willend hebben, de
witte zakdoek-proppen op en neergaand en het geheel ongauw voortschuivend, gauwer, gauwer, de laatste afglazing van hoofdschijnen in
zwarte schuinte, en weg de trein met zijn plat zwart achterste, verder
weg, verder weg."
Als men zulk een stukje opmerkzaam volgt, wordt het duidelijk
zichtbaar, werkend enkel door precisie, niet door eenige bijzondere suggestiviteit van treffend gevonden woorden. Maar
telkens verdicht en verstrakt zich de zegging, als blijkbaar het visioen
van het in herinnering geziene over den schrijver machtig wordt en
van overal kleuren en geluiden, al de bijzonderheden van een werkelijkheid, ononderscheidenlijk over hem heenstorten:
"En de les klaste voort, in gelijke geluiden, klein de zekere zware
professers-stem, klein de lichte jongens-aarzelstemmen over deont-
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zachtijke banking. Hoog en breed en lood-blauw ingekerkerd de
groote altijd-dichte deuren aan wêerszijde schuin achter den katheder,
kaal-vlak met hun leege loodblauw-hout-bloem-behoekte paneelen,
de leege wanden links grijs-blauw met de donkere strepen van bloemgehoekte vierkanten beschilderd, de gering balkende zoldering boven
de hoofden, en rechts, donker en veel, glad en zwaar aánklompend
tusschen de heftig lichtende bevenstering, de stukken muur met hun
donkerheid-afweme1ende vlakken, schouder kopten de jongens-bovensten in kleine hoopjes op den gelijk van lager opschuimenden bankenstand gestolten in de ·opvaart van zwarte kabbeling, als dukdalven
boven water. De schouders, hèt hoofd, omstoote door de groot-roerloze zaalleegte, de schuine blikken afplettend tegen de venster-behuiverende speelplaatsleegte, de onder-armen, borsten en billen opgehouden door de onwrikbaar ophardende bankplanken en lessenarenkasting, de vergeten beenen roerloos afgezonken in de duistere ónderbank-ruimte als heipalen onder een huis, in onbewuste bewegingen
zich verzettend en rekkend, rustend op de brokjes-schoenvoet, leefde
het gehersente in de twaalf van-mekaar gescheiden hoofden zijnzelfde
kleine leven van zelfde woorden hooren zeggen en zelfde woorden
zeggen, bij kleine beetjes ze aannemend in het geheugen!' Enz. enz.
Dit zijn elementen, aanloopen, zou men zeggen, naar een soort van
hooger, algemeener beleving, een meer dan gewoon omvattend
visioen van een werkelijkheids-moment. Maar voorloopig is het nog
de chaos en eerder vervelend dan suggestief. In de beschrijving van
massabewegingen, het wandelen en spelvechten der jongens, komt
dan wel weer iets terug van de rythmische vervoering uit de verlangensvisioenen van Mathilde, doch het is hier alles, zoover ik zie, getij kmatiger en matter, zonder dier meeslepende, bekorende kracht en
vooral zonder de dramatische gedachte. Want deze, de synthetische
bevinding van 's levens algemeen bestel, zooals die blijkt in het verloop van deze bijzondere Mathilde-liefde, is hier volmaak ondergegaan, overgolfd en verdronken door een eindelooze reeks momentvisies met hoogstens een tijdsverb.md: twee jaar van een jongetjeskostschoolleven.
Dat is dan niet eens meer de naturalistische studie, die bedoelde
het gewone, dagelij ksche leven objectief in kaart gebracht, zóó, dat
men de wer kelij kheidsmomenten zelf als. meeleefde en toch het geheel
ten slotte overzag. Hier echter, in dit verhaal, dringen de momenten
zich zoo overweldigend op en zijn van zoo aparte natuur, dat van een
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gelijkmatig verloopend gebeuren geen indruk meel' blijft. Het boek
wordt als louter een gedicht van zeer persoonlijke herinneringsbelevingen, vaak grillig wisselend, met bevreemdende hiàten in het beleven en plotsding afbrekend, zonder slot. En de eindindruk, trots de
Jevensware, ragfijne uitgesponnenheid veler ziels bewegingen, is er
een van grauwe, verwarde verveling onder die nimmer eindigende
reeks van banale momenten in dat geestlooze kostschoolleven. Zijn
groei blijkt Van Deyssel niet omhoog te hebben gestooten tot een al
wijder overzicht, maar naar binnen getrokken, naar een al dieper inleven in het oogenblik, dat zich nu tot een wereld op zich zelf uitdijt,
zonder veel verband met andere. Ziedaar, dunkt mij, de beteekenis
van het boek De Kleine Republiek: een verdieping in het bijzondere,
een volkomen loslaten der gedachte voor de doorvoeling van het
moment, een cultus van al fijner, al vluchtiger, al persoonlijker gewaarwording, de viering van het zinneleven haast wel maniacaal verengd en saamgetrokken tot het staren op één punt, vanwaar dan weer
een gansch nieuw innerlijk leven van angst en droomsensaties uitgaat.
Dit is geen naturalisme en zeker ook geen epiek, die immers de
verwijding der persoonlijkheid in de omringende wereld zoekt. Men
zou het, eenigszins stout plastisch uitgedrukt, kunnen noemen het
overtrechteren van de groote wereld in den kleinen mensch, de poging
om het algemeene in het bijzondere, het absolute in het betrekkelijke
te vatten met het verrassend resultaat, dat al de dingen dezes levens
uit hun voegen raken en de wereld der zinnen vooral er begint uit te
zien als een film, die te langzaam wordt afgedraaid. Dat geeft dan wel
dwaze en afzichtelij ke standen en bewegingen. Op den duur bleek, dat
Van Deyssels geest naar deze vrijwel hideuze wereld fataal werd heengetrokken, of anders gezegd: de indivudualistische verwijding zijner
persoonlijkheid gebeurde niet naar "buiten," maar naar "binnen:'
zoodat zijn gewaarwordingen van de wereld zich al verder gingen
ontbinden in hun factoren .... die eindeloos bleken.
Zoo ontstonden die "allerindividueelste emoties," die van zelf hun
individueelen, absoluut ongemeenen en ongemeenzamen taalvorm
vonden, door weinigen meer te volgen, door haast niemand ten volle
te versta'lll.
In de Nieuwe Gids van 1889 verscheenlVIenscherz en Bergen, Fragmenten, waar inderdaad alle verhaal, alle gewoon gebeuren, maar ook
alle gedachte en voelen in de gewaarwording is opgegaan. Die schijnt
er in lengte, breedte en hoogte opgezwollen, als tot een leven onder een
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microscoop gezien. De nietigste dingen, de vluchtigste momenten
voor ons normaal leven worden hier eenvoudig monsterlijk en ontzaglijk van gedaante en lugubere beteekenis. Wat er feitelijks gebeurt
is niet anders dan dat een jonge man met een diligence reist en ergen5
in een hotel aankomt. Honderden reisden toen op die manier en kwa=men aan, en er scheen in dit banale doen hoegenaamd niets te
beleven.
Maar de jonge man, die Van Deyssel was, kon het niet schokkender vergaan al had hij een wereldramp bijgewoond, terwijl hij toch
simpel om te ontbijten een hoteleetzaal binnen trad, blijkbaar langs
een poort, waar hij in de bezonde straat ziet en er door verblijd
wordt.
" .•..toen werden de neus-en wangenhuid voelbaar, de gebithelften
klemden samen, binnen-in het hoofd onder de wenkbrauwen en
boven het verhemelte raakte het blijheid-bewustworden, het hoofd
da2lde, strak, somber het gelaat, omfloerst oogengewaar van de verrukking; het dagbad omnistte met lichtgeluk de gestalte, de handen
in de broekzakken knuistten en drukten tegen de beenen als om een
schat te houden, en de blikloze oogen merkten proevend den dag, opzettelijk beneveld blijvend om zonder storing van buiten de omlichting innig in te nemen door de blauw-lijf en bruin-haar-hoofdporiën,
plots fladderden de oogleden, hoofd bewoog op, bolde achter-over,
het gelaat schuin op, het star gestaar brak in een verteedering van
blikken uit het hoofd naar de verre hoogte van het buitenruimteboven, en met scheutjes van liefde koeltjes onder de boven oogleden
ont-ving het hoofd door de oogen bij sidderende buyen als een lichtdoop de zegenende aftintelingen van den gulden hemel. Als een boom
van dagliefde stond het lijf in de kleeren, de oogen bloeiden van verlangen tegen de lichtlucht heen, ruischingen in de ooren als vloed van
stilte-zee.
"Maar plots het hooren weervan het beneden-rommendomme,
stroef ijzer klank van de kelderende benedenwereld, een schrik, een
leven-stilstand-dreigen: tijd-duur-bedenken en angst voor de menschen, toen het waarnemen van buiten den tijd te zijn geweest, vergeestelijKt in de ontijdelijkheid. Zuiver als een duivenlijn vloog een
roode stil-lach door het vergulde gelaat, de beenen stapten in het
achter, voelden de harde vloerplatting aantrekkend; in een versteviging van gest:1ltestand herleefde de stoffelijkheid; wankelend dwaalde het lichaam in de afdonkering van het Binnen; achter in het fellere
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oorengeruisch de echo van een verren, trillenden gil; niet van buiten
het lichaam."
En hiermee is de jongeman dan in die hotel-eetzaal beland, "in de afdonkering van het Binnen," en ga<lt hij, als een gewoon mensch, ontbijten. Hetgeen te zeggen is, dat het ontbijten weer heel ongewoon
toegaat, op deze wijze: "Bewegingloos balig stond de romp op een
stoelzitting, er boven en er voor ontbeten het hoofd en de armen, onbewust •... " enz.
Deze citaten zijn volkomen kernmerkend voor het geheel van dit
soort schriftuur.
In zich zelf teruggetrokken, is er voortdurend zelfonderscheidmg
der persoonlijkheid. Een waarnemend Ik registreert de gewaarwordingen der lichaamsdeelen, de laaggehouden verrukking eerst, het
vóórvoelen der extase. Dan "het gelaat schuin óp," weet datwaarnemende hoe het hoofd vol "loeit van lichtheerlijkheid en de persoonlijkheid vervloeit in dat lichtgeluk. Het is dan "buiten den tijd, vergeestelijkt in de ontijdelijkheid" en .... gelukkig. "Met scheutjes van
liefde koelt jes ....ont"ing het hoofd .... als een lichtdoop de zegenende
aftintelingen van den gulden hemel. Als een boom van dagliefde stond
het lijf.... de oogen bloeiden van verlangen tegen de lichtlucht heen,
ruischingen in de ooren als vloed van stIlte-zee .... "
Zoo staat hij in zalige overgave vervloeid met de wereld rondom.
Van uit de scherpe en aanhoudende zelfonderscheiding is hij met één
slag tot deze zachte zelfvergetenheid gestegen, tot dezen levenszwijmel, waarin alle benauwenissen van het stroeve, scherpe,
schurende leven zijn teniet gedaan.
Maar terstond daarop valt de jonge man uit dien zwijmel weer in zijn
gewonen toestand van pijnlijke en hachelijke zelfonderscheiding
terug, met dien luguberen gil, "niet van buiten het lichaam" als een
laatste heimweevolle smartkreet in de ooren. En in het verdere verhaal stijgt hij nooit meer tot die goddelijke hoogte, verdiept en vermenigvuldigt zich integendeel die zelfonderscheiding, waarvan zelfs de
woorduiting op den duur onduldbaar en haast onleesbaar wordt. Hier
is het tegendeel van geluk, een nedergang in een hdschen kolk van
razend snel en verbijsterend talrijk wisselende gewaarwordingen, die
nauwlijks plaats laten voor een hulpeloos terzijde gedrongen Ikheid,
welker gansche1ijke oplossing eenvoudig waanzin beteekent. Gemeen
verstaanbaarheid en voelbaarheid zijn hier verdwenen. Het individueele, dat de wereld in zich opnam, heeft alle verder contact afgebroken
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en wat eerst een verwijding scheen der persoonlijkheid, een opengaan
tot cosmisch gevoelen, bleek een al meer fatale verenging, waarin de
persoonlijkheid snel haar ontbinding tegenging.
Wie zich in deze gedeelten overgegeven wil indenken, .zal inderdaad
die impressies nog wel gedeeltelijk kunnen meevoelen en dan het
leven wonderlijk en griezelig merken verwijden. Zoo inderdaad een
reeks "momentopnamen", waar elke overgangsbeweging de waarde
krijgt van een definitieven stand. Dat is dan de tot in het waanzinnige doorgevoerde stelling van Goethe, dat het leven voor den
kWlstenaar, waar hij 't maar grijpen wil, interessant is. En het
is ook de consequentie van Van Deyssels eigen kunststrevingen:
de overvolheid en kracht van indrukken en het makkelijk gegrepen,
beeldende, suggestieve woord. Het geweldig impressieve leven
en het licht aansprekend instrument, dat verlokte om het
zinnenleven vlak nabij te zien als met een sterk vergrootglas. En eenmaal de training verkregen, ging dat al verder, al fijner-indringend,
tot elke samenhang brak en dreigde verbroken te blijven. Maar
anderzijds verbond zich dat uiteengelegde weer tot verdere onwerkelijke synthesen, tot visioenen uit de elementen van het stoffelijke
samengesteld.
Zoo vinden wij in die latere N.G. jaren een paar korte visioenen,
Afsterven en DeKoning der Ee uwen, dat eerstH uwelijksaanzoek heette.
Ik kan maar bij benadering zeggen wat die stukken behelzen. Het
zijn de duidelij ke onder- en afscheidingen van het Ik en zijn omgeving.
En tot omgeving wordt dan terstond ook het eigen lichaam. Dan springt
het Ik-besef wonderlijk tusschen de "buiten"- en "binnen"-gewaarwordingen heen en weer, zoekend naar eenige vastheid van standpunt. Verbeeldingen, herinneringen worden daar even reëel of onreëel als al het andere. Verleden en heden, het synthetische levensomvatten en verbeelden, tegelijk met de duizenderlei vluchtige physieke gewaarwordingen, alles breekt in dit verwijde maar dwarrelend
en verschietend halfbewustzijn in, tot de woorden hun dienst weigeren en de misschien wel bereikte eenheid van Ik en wereld maar nauwlijks stamelend tot uiting komt.
In Af-sterven, nog niet een der onbegrijpelijkste dezer geschriften,
kan men werkelij k aannemen, dat een oogenblik subject en objekt
vervloeid zijn. Het begint met een, men zou zeggen, localiseeren van
het gebeuren:
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"In de groote Kamer-kooi lijkt het te wezen .... " En dan nader:
"Onder het goor-witte kamerboven-vlak is het. In het hoofd, dat zoo
stil op de jas staat, 'in het vaal-en-Ieeg-van-niet-te-zien hoofd-binnen,
in de suizend-mistende vlak-bij-stilte-kist, boven-tusschen het
ooren-suis-Ioei-ruischen als van een heele verre machinen-stad ...:'
Maar dan verwijdt zich en wordt dit zelfbesef één met de daglichtruimte, den lichten dag:
"Buiten, de hel-blauw geel-zilver-tinteling, sprankelend de gesprenkelde licht-drup-dag."
Doch tevens verengt zich dat groote dagbuiten en wordt beseft als
ware het zelf "een korte kamer met flatlwe lamp," waarachter en
waar omheen "De groote duister-zwarte mist van de leege stilte staat,
in al-door-maar-verdere wijdte staat onbewegelijk in de al-hoogte gestard." En met de "duistere pracht" van roerlooze "blauw en roode
vanen" behangen. In die "dag-kamer:' die dag als een verlichte
kamer is nu dat licht verflauwd en verkild tot een "ijsselijk vreemden.
blauw-wit-spokigen dagkerker. Die helle zilverlamp, met zijn kleine
fel-bleeke afschijn-straling, brandt zoo neêr, bruischt-brandt, koudheet". En "tegen de wanden van den kerker" beginnen "licht-beelden" het leven te spelen, al het gebeuren der wereld van het verleden.
"De verleden levensmenigten draven en zingen in de nacht-bosschen
van de schuin-hooge, duister-verre verten!'
En daarover en daarnevens waaien "de vanen, de mooi-roode, de
goud-blauwe, vanen van vreugde-bloed, vanen van hemel-blauw," te
duiden als de eindelooze rij van hemelblauwe dagen, begonnen en gesloten door bloedroode dageraden. En dit is het einde: "De vanen
hebben zoo heerlijk gewaaid in het groote sidderende licht.
In het daggraf is de doodlevende holle mensch-pop."
Ik sprak van een "localiseeren" van het "gebeuren." Maar er "gebeurt" eigenlijk niet "ergens" iets. Die kamer, dat hoofd, die zonnige
dag, er gebeurt niets daarin, doch dat is het gebeuren. Het is alles hetzelfde anders benoemd, vaag benoemd met termen aan tijd en ruimte
ontleend, terwijl het alles ontijdelijk, zoo niet geheel onruimtelijk bedoeld is: het al-leven, op de punt eener naald, kan men zeggen, een
stoffel ij ke verbeelding van het onstoffelij k wezen der dingen, een
contradictie op alle manieren, een "aller individueelste emotie op de
allerindividueelste wijze" uitgedrukt.
Hiermee had deze strooming in de nieuwe beweging, de viering van
dit zintuigelijk leven, die ging tot levensdronkenheid en zwijmel,
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haar hoogte- en keerpunt bereikt van waan-zin en zelfvernietiging.
Want van beide is er in deze laatste uitingen. Het persoonlij ke, eerst
verscherpt en verhelderd, had zich thans weer eindéloos in zichzelf
onderscheiden, tot er plets van eenheid en centraliteit meer ovt.r bleef,
terwijl de uiting ganschelijk onverstaanbaar was geworden, op den
duur waarschijnlijk ook voor den kunstenaar ze1ven.
In weinige jaren was die ontwikkeling bereikt en die vlam opgebrand. Toen Van Deyssel zich daarna weer uitte, Vlas alles in hem
veranderd en scheen hij een nieuwe mensch.
Deze latere phase ligt evenwel niet binnen het plan van deze studies
Zij behoort niet meer tot de Ta.chtiger Beweging, eigenlijk gezegd.
Wat ons hier nog overblijft, is de taal te bezien, hoe die geworden
was onder een zoo geweldige persing: een werkelijken roofbouw. De
zin, de periode met haar rythme~ haar rijzing en daling, was zoo goed
als verdwenen in dat nieuwe proza. Het Woord had alles tot zich getrokken, "het felr.ake, alleen - woord," zooals V. D. zelf het gezegd
had. Op het woord, op zijn zin en zijn klank, kwam het alleen aan.
Een woord of ook verbinding van woorden. Dat woord moest suggestief zijn, d. w. z. voor den gevoeligen lezer ineens het beeld oproepen,
zooals een spiegel het beeld van een voorwerp neerzet ook voor wie
het voorwerp zelf niet zien kan. Die uiterst gevoelige, die opgedreve n
plastische woorden werden dan eenvoudig verbonden door korte
rinnen, die vaak met en of maar begonnen. Leesteekens, punten,
puntkomma's en komma's, en "en's" en "maar's," dat is 't wat men
op zulk een prozabladzij telkens aantreft. Daarnaast woorden aan
elkaar, soms vier aaneen, en dan deelwoorden, vooral tegenwoordige,
maar ook verleden deelwoorden, die den zin kort en heftig samenvatten tot een maximum van uitdrukking, van beelding bij een
minimum van taal.
Eindelijk worden ook nieuwe woorden ~emaakt. Vaak verschijnt
een zelfstandig of bijvoegelij k naamwoord als een wer kwoord: opschuinend, aanzwartend, raggend, maar er komen ook wel heel
nieuwe woorden gevormd naar analogie van oude, of klanknabootsend.
Deze taal nu was uiterst individueel, zooals natuurlijk is. Maar de
wijze om de taal, he~ woord aan te voelen en te gebruiken was toch de
gansche groep van deze Tachtigers eigen, al die ster k voor zinsgewaarwordingen ontvankelijken.
Van Deyssel was de grootste en machtigste onder hen, maar vol-
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strekt niet de eenige in deze sfeer van impressionisme, waai' dichters
en prozaisten niet meer onderscheiden worden, al gingen zij minder
ver dan Van Deyssel. Zoo Delang, Frans Erens, Aletrino, en aanvankelijk en tendeele ook V. Looy.
De groote figuur echter, die deze richting van aller uiterste verbijzondering. die tegelijk was een zintuigelijk geestelijke eenwording,
tot haar verste mogelij kheden verwer kelij kte, was niet Van
Deyssel maar Herman Gorter in zijn Verzen.
Gorter bereikte deze hoogte niet langs den weg van het naturalisme.
Hij was classiek opgevoed en had veel in de Engelsche dichters gelezen. Zijn eerste groote werk, de "Mei," waarover wij later moeten
spreken, droeg van beide factoren, het classicisme en de Engelsche
natuurpoëzie, in ûch, zoowel wat factuur als wat gedachte betreft.Het
eontact van natuur en dichter scheen in dit werk onmiddellijk, maar
rustig-blij, zonder al te hevige schommelingen, tegen een achtergrond
zeer zeker van sombere noodlotsgedachten.
Sedert echter geschiedde in de ontwikkeling des dichters iets dergelijks als men bij Van Deyssel meent te zien. Hetzintuigelijke leven
ging al het andere overheerschen en verdringen. Men krijgt bij Gorter
~elfs den indruk van een volledige nieuwe geboorte in nauwere aansluiting aan de natuur dan eenig schepsel ooit te beurt viel. Zijn verinnigde gewaarwordingen beteekenen dan geen uitzonderingstoestand,
maar schijnen juist het gewone van zijn leven. En lijkt het bij Van
Deyssel of de extase zoo hoog stijgt, zoo ijl wordt, dat alle verband
met het stoffelijke te loor gaat, de dichter enkel maar stamelend
uiting geeft aan wat hij zelf nauwelijks schijnt te benaderen, bij Gorter
vindt men altijd nog de beheerschte uitdrukking van een eigen gevoelsmaatgang. Hij lijkt zelfs zeer beheerscht in zijn persoonlijke ongebondenheid van allen algemeenen vorm. Want persoonlijk is hij
vóór alles. Hij schijnt wel rein van conventie geboren, zonder weet
van eenige traditie of algemeenen vorm, en kneedt en breekt zijn
2;innen en woorden,om zoo verwonderlijk dicht de gewaarwordingen
te benaderen, dat die woorden in hun samenstel de dingen en toestanden haast zelf worden, zóo onmiddellijk wekken zij de gelijke impressie in ons op. Een bekend voorbeeld van zulke absolute indruksgetrouwheid - wat dan zeggen wil: zuivere ontvankelijkheid en het
vermogen de gewaarwording zu;ver te verwoorden - is het gedicht:
De lamp schijnt, de kamer is open buiten hoor ik de wind loopen.
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waar de eenvoudigste middelen van klankpabootsing, en rythrne en
een enkel gelukkig beeld ons onmiddellijk zelf doen beleven den 00rustigen wind buiten in den tuin op een zomeravond, terwijl de
deuren der kamer openstaan. Wij hooren het dichtbij zwak en bij
poozen fluisteren en ruischen in de blaren, en hoe dat geruis eh aanzwelt en valt en weer toeneemt, tot het gansche buiten er vol van
wordt en " .•.. de nacht is heel opengegaan - als sluizen .•. :'
Wie voor zulke impressies in 't algemeen vatbaar is, wie er aandacht voor heeft, kan zonder veel moeite zulk een vers meegevoelen.
Het is de triomf van de naturalistische kunst, die o. m. bedoelde de
gave "vertaling" der gewaarwordingen. Zo02ls Gorter het doet in dit
gedicht en nog in vele andere van dezen bundel, is het volmaakt, maar
volstrekt niet zoo exclusief persoonlijk of velen kunnen het meegenieten. Van deze soort, louter impressionisme, zijn al de zee-gedichten,
maar ook verzen als: Toen bliezen de poortwachters op gouden
horens" of "Daar ligt dat water-dat schitterend water,"
Ik geloof niet, dat ooit ergens de taal zoo volkomen, zoo heftig
duidelijk tot plastiek is .... "omgemarteld," als hier onder Gorters
handen gebeurt. Maar daarnaast staan die talrijke kortregelige kleine
gedichtjes, waar het zuiver geestelijk element veel sterker en meeromvattend 1S. Van de soort als:
De gonsregen, regen -het ópbewegen
van bladen als water valt,
de regen valt valt valt.
Zoo m me zelf gedoken te zitten
in 't glanzige niet meer witte
licht - en nooit te beginnen
beweging en niet te bezinnen.
De regen maakt grauwe strepen
in de gladgrauw geslepen
lucht - de gordijnen hangen
treurig, den dag lange.
Hier is niet enkel zinsimpressie, hier is al geestelijke samenvatting
als de saaie verveling door ZOO'11 regendag in een menschehartveroorzaakt. Die samenvatting wordt dan nog veel straffer en tenslotte
wereldwijd van besef in dit:
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Het regende in de stad,
toen kwam er wat
muziek van straatmuzikanten,
die bliezen naar de kanten.
Toen voelde ik den leugen
van vroolijkheid in 't geheugen,
die men als kind eens heeft
te dansen omdat men leeft.
Maar sterker, heftiger wordt intusschen ook de enkele gewaarwording, waarbij men dan bedenken moet, dat deze bundel Ver zen evenzeer een bundel liefdes gedichten bevat. Zoo dit:
In den heeten nacht een heet zwartgrijs korenveld
heeft mij heetvoetig heetoogig heethandig ontsteld, enz.
waar de gewaarwording voor gewone menschen al veel moeilijker te
volgen en allicht reeds erotisch is. In het volgende zijn beeld en sensatie dicht vervlochten:

Onz' hoofden weenen en zijn genegen
tegen elkaar, ze weenen en weenen.
Het licht spint binnen zijne laatste wade,
die hebben we om, de afscheidswade enz.
Een afscheid in de schemering beteekent dit, zou men zeggen,
waarbij het zuiver geestelijk gebeuren vereend en verwijd wordt in het
zintuigelijk gewaarworden van het verstervende daglicht.
Doch verzen als "Beweging is vóór me ongewis ..... • en "Ik proefde
de lauwe luchten ...... zijn nog veel verder weg van de gewone ondervindingen, veel exclusiever persoonlijk en zeer wel te vergelijken met
Afsterven van V. Deyssel, om de, zij 't ook maar vermoede; omvattendheid van het wereldaspect. Maar Gorters visioenen zijn terstond
en aanhoudend meer beeldend dan die van den anderen dichter al
blijven zij zich steeds bewegen in dien tusschentoestand van half
beeld half sensatie.
Van deze soort zijn er zeer vele in den bundel, waarbij op te merken
is, hoe vooral het licht, in al zijn wisselingen van zon tot zwarten
nacht, voor Gorter in het midden zijner gewaarwordingen lijkt te
staan. Van een mede-voelen is echter wel geen sprake bij zulke uitingen als: "Ik was toen een arme jongen met zoo groot verlangen," of
"Zacht kwam ze als jonge sneeuw", uitingen, die de vage verbeeldingen
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zijn van verre, vreemde sensaties, ontroeringen, belevingen, die de
persoonlijkheid soms onverhoeds in zoo ongekend contact brengen
met de buitenwereld, dat zij er zelfs doodelijk van ontstelt. Aldus dat
gedicht beginnend: "Zachtlichte lentenen mogen nu wentelen, aanwentelen .... " en vooral dat andere, waarvan men tenminste het uiterlijk gebeuren volgen kan: "Laat ik nu denken hoe dat alles was ... :'
't Was buiten de stad in de kou
van water en wei, erg rauw
blies de wind het laag land over, de boeren sliepen,
de stad was verlicht waar de wakkere mcnschen hepen.
Dicht bij die stad, op een winteravond, heeft de dichter zich
,.stil neergezet aan den wegrand-enmetmijn oogen heb ik de stad aangekeken - die deed de lucht verbJeeken, die deed de lucht verbleeken - en de oogen schrikken ....
Zoozeer, ddt:
Ik begon toen stil te rillen - en in me bang voor mijn gillen - te
worden dat ik ging doen - ik kon het niet houden toen.
Wat hem hier deze plotselinge angst aandoet is duidelijk de grimmige wintersche eenzaamheid in 't wijde, met die voos lichtende
plek in het hooge, diepe nachtzwart. Maar hoe op dit schouwspel
~ijn geest reageert, beter: hoe zijn ik in dit eindelooze van zwart met
die onzekeren licht kern dreigt teloor te gaan, zoodat hij gillen moet
om de beklemming te verbreken, dat kan geen mens eh, ook de dichter waarschijnlijk later niet meer, navoelen. Het geldt inderdaad de
,t<lllerindivjdueelste oogenblikkeli;ke sensatie," al1s die hier bij uitzondering op verstaanbare wijze gezegd.
In een enkele dezer verzen, echter (b.v. Samen te loopen tusschen
breede zeeën) begint de beelding sterker te worden en zich tot een
gaaf phantastisch tafreel af te scheiden van de gewaarwordingen. Tot
zij eindelijk overheerschen gaat. Maar voor het recht begrip hiervan,
is het noodig ~erst het erotisch element dezer verzen nader te beschouwen.
Het zijn, als gezegd, grootendeels "liederen der liefde" en talrijk
zijn de uitingen van een liefdesverlangen, zoo eenvoudig, zoo onmiddelij k, en zuiver innig gezegd, dat het een wonder schijnt, hoe dit
ganschelij k onversierd, allerfamiliaarste Hollandsch zoo gezwollen
van ontroering, zoo ziel-vol klinken kan.
Wie gevoelt niet de bekoring van verzen als: Gij staat zoo stil, heel
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stil •.•. en: Gij zijt een bloem, een lichte roode bloem •••• en: Ergens
moeten toch zijn de lichte watren van haar oogen - En vooral dat
verwonderlijke van eenvoud en directheid: Zie je ik hou van je ik vin je zoo lief en zoo licht •••• waarvan men zou meenen, dat elke
eenvoudige verliefde jongen het had kunnen zeggen en dat toch
uniek is in oIl%e en misschien in alle literatuur.
Of de 2:3chtverwonderde teerheid, als van een meewarigen bosch·
god, neergelegd in het simpele:
Ik wilde ik kon u iets geven
tot troost diep in uw leven ••••
waar hij den zegen van het "licht" over het droefgeestige m.eisje afsmeekt en zich goedig verbaast:
Ze weet haar licht niet, ze is
zich zelve wel droefenis.
om naïef bekommerd te besluiten:
ik wilde ik kon haar iets geven
verlichtend het donkere leven.
Doch ook deze toon stijgt op den duur. De groothartige argeloosheid, de zuivere directheid van deze liefde klachten, die van louter gemeeIl%3amheid weer ongemeeIl%3am schijnen, het heftig en
onverbloemd verlangen wordt, zou men zeggen, opgenomen in de
meer algemeene verheviging der ~nsgewaarwordingen tot die soort
verzen, waarvan ik boven sprak, dat zij half gewaarwording zijn half
tot beeld werden. Maar zij hebben hier een sterk uitkomend erotisch
karakter.
Zoo in die lentevisioenen :Voel je den nacht,den eersten lentenacht?.•
De lente komt van ver .... maar ook in verzen als: Ik had al zoo lang
rondgeloopen, en: Ik lag te slapen op mijn bed ....
Tot tenslotte het liefdeverlangen naar een bepaald wezen zich
schijnt op te lossen in wat men 's dichters wereldliefde, zijn pantheïstisch zinlij ken eenheidsdrang kan noemen, tot één enkele vaste verbeelding van gloeienden kleur en hartstochtelij ken klank en maatgang.
Men denkt hier allereerst aan het 2;00 bekorende:
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Ik zat eens heel alleen te spelen
op een gedachteharp, de kelen
van schemering en duisternis om mij
fluisterden liedjes, het leek tooverij.
met deze regelen, vol teedere aandacht en overgave voor het leven
der natuur:
Maar te dansen zijn wij wel gegaan ••••
Te dansen zooals twee rozen gaan
rozeroode rozen tusschen groene blaan
samen gesproten van uit eene steel,
twee windewiegelingen, geen geheel
maar altijd twee, hoewel ze ongescheiden
het leven doordansen met hun roode beiden.
En dan is er dat somber-zware, zwart en rood en als hijgende van
verlangen, dat begint:

o koele zwarte ademen van den nacht,
stil vlietende kannen van wijmwart gebracht
in haar rouwvingeren slepend zoo zacht gaat lavende tot waar mijn liefste wacht.
De beelden volgen elkaar, overstelpend vele, toteendonker-broeiend, drukkend visioen van nacht en lust, waarlijk als een nachtelijk
zwerk, waardoor roode vlammen zouden spelen. Zoo is ook het geweldig hartstochtelijke:
Een roode roos is in mijn hand
zie hoe puur
elk blad brandt
nu is vol vuur
elk mijner oogen, mijn hoofd verbrandt.
De enkele geuchtsindruk zet zich plotseling uit, zwelt spontaan tot een hijgend heimwee, tot een bloedrood verlangen naar de
geliefde:
•• .ik kan liggen neder, 'n geblazen veder,
hijgend, hijgend om u.
Dan keert hetzelfde motief nog zwaarder, nog woester phantastisch
terug, als een droomvisioen:
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Een roode roos staat voor mijn slaap
Zie hoe somber,
bloed in mijn slaap,
een droom als amber,
in roode zeedroom, ik blanker knap.
Het verlangen wordt hier tot lijden, tot een gloeiende marteling,
waarvan de dood als het complement wordt gevoeld en als de bevrijding aangeroepen:
Dood, 0 dood,
sombere, somber geronnen rood,
kom, 0 kom.
Maar het schoonste van deze passiever%en, deze "allegorieën" van
smartverlangen, het meest compleete in zijn heftig dramatischen
opgang, is wel dit:
Mijn liefste was dood,
toen ben ik gegaan
alle werelden door,
ik heb gevonden, de wereld is groot,
Maar zij was dood.
Het ontroerende, schuchtere verlangen, dat hier geleden, de wonderschoone wereld, die luer ontvouwd wordt, de vreemde, als bovenaardsche dramatIek, die %ch roer ontwikkelt in vage grootheid maken
dit gedicht zoo geweldig indrukwekkend, dat men schier vergeet te
vragen wie die "liefste" is, naar wie gezocht wordt en wie er eigenlijk
zoekt. Het is als een zeer bijzondere muziek, even aandoenlijk, door
klanken en beelden en even onbepaald in haar beteekenis.
En ziedaar het beste en uiterste, dat hier te bereiken viel: gewaarwordingen, stijgende tot een exaltatie, een hoogspanning van gevoel,
die haar eigen verheven phantaisiewereld schept, waarin al het stoffelijke als vergeestelijkt schijnt.
Want men heeft wel gesproken van deze poëne als enkel ~innelijk
en stoffelijk, maar wat heerscht hier anders in deze schoone verbeeldingen dan de geest, de scheppende geest over de wateren van het
erotisch zinnelijk verlangen? En ~eker is het ook, dat in die korte
schokkende gedichten, waarvan ik een enkele aanhaalde, en waar
elk woord %Waar is van beteekenis, de dichter, door zijn zinnelijke
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gewaarwording heen een, enkele maal de eenheid van zich en wereld

beleeft en haar meermalen aanvoelt, zij 't dan ook in smart om de
gebrokenheid van het eigen leven.
Dat is dan gewis niet de zaligheid, die men als den staat der geestelijke, mystische eenwording beschrijft, doch waar deze zeer zeldzaam
schijnt in een literatuur, doet men verkeerd eenigs%Ïns minachtend
neer te %Ïen op die eenwording door de %Ïnnen, die tenslotte misschien
door velen nagevoeld zou kunnen worden, als zij %Ïch de moeite van
het inleven der dichterwoorden geven wilden. Dan zou het mogelijk
blijken, dat menige dezer lIallerindividueelste" emoties zeer gemeenverstaanbaar was en talrij ke eenvoudige zielen een soortgelij ke zielsverwantschap bezitten met de golven en de boomen en de dieren, het
licht en de winden, als ook Franciscus van Assisi beleed en die men
daarom ten onrechte enkel heidensch zou noemen.
Zoo is dit subjectivisme dan niet zoo subjectief als het lijktenslaat
het uiterst bijzondere in dezen bundel zelf dikwijls om tot een gemeenheid van voelen en zeggen, die voor elke argelooze kinderziel verstaanbaar moet zijn. En bleek deze richting in haar uiterste consequentie niet onvruchtbaar, al was ons volk ook tezeer gewoon de
poëzie deftig en geestelij k te zien, om te beseffen dat juist hier voor de
ongeletterden iets te genieten viel.
Het ongewone schrikte af en daar bleef het bij. Groote eenvoud is
misschien ook wel wat het minste begrepen wordt, omdat niemand er
aan gelooven durft.
En %00 is deze schoonheid vrijwel onbegrepen voorbijgegaan.
FRANS COENBN.
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,,Een %uhoek van esthetiese overpeinzing" luidt de ondertitel, waarvan de onklaarheid eenigsrins karakteristiek genoemd kan worden voor het boekje in zijn
geheel. Wat is lIesthetiese overpeinringi''' Wel, de inhoud zal het ons duidelijk
maken; of er overpeinzing op het gebied der aesthetica mee wordt bedoeld, of
dat des auteurs manier van peinzen door hem zelf lIaesthetisch" wordt geacht.
Het laatste blijkt het geval te zijn!
Het boekje geeft een materialistische levensbeschouwing, voorgedragen met
jeugdige parmantigheid; die evenwel te aanmatigende accenten heeft om beminnelijk aan te doen. Vooral is ze onbeminnelijk, waar ze een zekeren domineestoon
aanneemt - een verlichte-domineestoon dan natuurlijk! - ; met 'n "poëtischen"
bijklank, die de armoede der banaliteiten welke hier worden voorgedragen, moet
verbergen. Een dergelijke combinatie van "poëzie" en proza heb ik eens in een
boekje over sexueele hygiëne aangetroffen; van 'n zekeren dokter Rutgers ook de heer Schotman is medicus - ; meer dan vijftien jaar geleden was dat, maar
de weeë indruk ervan is me nog steeds bijgebleven.-Voelt ge u materialist, uitstekend;maar coquetteer dan niet met de schoonheid,-op een manier die toont
dat ge "de schoonheid" niet kent. Als gij, filozofeerend materialist, van schoonheid spreekt, laat het dan zijn om ze ons te laten rien als een door materieele
omstandigheden optredend lustgevoel; zeg ons dat :;00 precies en doordringend
mogelijk, klaar en mannelijk, met wanhoop - maar geen "opzettelijke" wanhoop - of berusting, of zelfs met cynisme; maar in elk geval zeg zuiver en raak
wat ge te zeggen hebt, zonder l1estheties" opsiersel; dan ..... zal de schoonheid
den lezer, geestverwant of tegenstander, ongenood aanwezig blijken; want ze is
in alle zuiverheid. Maar hier, waar ze erbij gezet is als een goedkoop strijkje
om een nuchtere notulenlering van de vergadering der menschheid af te wisselen,
doet ze me buitengewoon mizerabel aan.
De denkbeelden van dit boek zelve te gaan bespreken, schijnt mij niet huius
loci. Ze zijn trouwens al tallooze malen besproken, :;ooals ze tallooze malen uitgesproken rijn; hier wordt ons niets anders gegeven dan een, in geen enkel opricht nieuwe, wel soms zeer verwarde, omschrijving van het begrip materialisme.
Waartusschen dan, zonder veel verband met de rest van 't betoog, aanmaningen
opduiken tot menschenliefde. Uitstekend; laten we de menschen liefhebben, op
grond van welke levensbeschouwing dan ook; of.... IIz00-maar" - Dat laatste :;al
nog wel de beste manier wezen. Maar àllen die voelen voor de menschenliefde,
zullen in de "propagandisten" ervan een zuiverder stemklank wenschen. Zola
bljvoorboold had dien; - om bij ds materialisten te blijven.
J. L. WAl.cn
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Ofschoon gaarne erkennend, dat men de waarde en de belangrijkheid van
een roman overal in vinden kan, ben ik, voor mij, geneigd deze te zoeken in de
bijzonderheid der gedachte, die zich uit gegeven fictieve werkelijkheid samenvatten laat of, juist andersom, in de dwingende macht der fictie, die een gegeven gedachte verwerkelijkt. Wat met andere en kortere woorden zeggen wil,
dat wij meeleven of meedenken moeten met den schrijver, zal zijn geschrift
ons qoeien.
Deze formule nu toepassend op den nieuwsten roman van Karel Wasch,
blijkt het, dat de leid-ende gedachte van zijn verhaal zeer zeker geen ongemeene
is. Bijna alle romans, die de moeite waard zijn, behandelen thans de vraag van
passioneele liefde of geestelijke, of wel die andere puzzle van de mannelijke
psyche, die enkel zinneroes, verheven of onverheven, begeert, terwijl de vrouwelijke noodzakelijkerwijze halr hart mèt haar zinnen moet wegschenken, om
gelukkig te zijn. Eilkema de Roo, Julia Frank, Jo de Wit hebben telkens in
andere opstelling, getracht deze gee!;telijke feiten te verwerkelijken .. ~ •• om
van al de vroegere auteurs, die hetzelfde deden maar niet te spreken.
Niet van de gedachte zelve, maar haar ver'lerkelijking in 't verhaal van een
bepaald geval, moet men dus het belangrijke verwachten. En die verwerkelijking
kan nu weer op twee wijzen geschieden: op de realistische en de psychologische
manier. Dat Karel Wasch geen realist is, wisten wij al. Van de stoff.lijke werkelijkheid interesseert hem wel voornamelijk de geestelijke samenstelling, de
verdiepte en verfijnde onderscheiding der geestelijke stroomingen onder het
uiterlijk gebeuren, en het moet erkend worden. d,at hij' in zijn jongste boek
die verdieping en verfijning geeft in een malt, ,:ie onze g~heele belangstelling
vasthoudt. Het is eel' strak, sober gedaan verhaal, een verhaal in egalen toon,
van de meer dan gewoon hartstochtelijke vrouw, Judith van Esten, die echter
niet liefhebben kan zonder haar gansche zelf te geven en lijdt, indien het blijkt,
dat de geliefde man zooveel niet begeert of aan kan. Met zorgvuldigheid en
toewijding, heeft Wasch haar gevormd en het is zijn schuld eigenlijk niet, als
zij toch wat te zeer bewcst aando(:t en haar passie vooral in het leed der versmading, niet zoozeer in de liefde zelf, ons aannemelijk wordt.
Tegenover haar staat de schrijversfiguur, aan wiens beelding de auteur zeker
niet minder moéite heeft besteed, de toch niet geheel waarschijnlijke .,hyperbewuste", die geen kracht bezit tot spontane overgave en nog minder tot geloof
in eigen gevoel.
Voorzichtig en vernuftig het oogenblikkelijk genot opvoeren in kracht en
verfijning is al wat hij vermag, en een gave, durende liefde, met al derzelver
eischen en onafwendbare gevolgen, is eigenlijk hetgeen hij doodelijk vreest en
heftig afweert. Er is een latente comische kracht in deze figuur, die de schrijver blijkbaar nog niet geschikt vond ons te toonen. Als pendant van dezen
nood:z:akelijk egoistische al te zeer vergeestelijkte, is dan gesteld de gemeenschapsman, de socialist. die zich nooit in zichzelf verdiept, maar leeft in
organisatie en propaganda. Dat er in hlm en zijn partijgenoot Jacqua een
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andere nieuwere psyche zou zijn, dan b.v. in een dokter, met een drukke
practijk of een onderzoekend geleerde, schijnt de auteur wel te bedoelen, maar
wordt ons nergens duidelijk. Dat hoeft ook niet, zou men zeggen: zulke
menschen, die aan een nieuwe maatschappij werken, zijn inderdaad zoo anders
niet dan de besten, die het druk hebben in de oude. En heel waar voelt deze
socialistenfiguur aan in zijn eerst laat besefte onwetendheid van de vrouweziel
en het worden zijner schuchtere liefde, die Judith niet helpen kan. Ook de
overige, tweede-plans personages van Mr. Van der Voort en het meisje Anna
en den jongen Lamers zijn als zuiver en waar aan te voelen, de mannen
evenzeer begrijpelijk, als verzwakte schakeeringen van die beide uitersten, het
verfijnd geestelijke en het verfijnd zinlijke, die haar onvervuld en ongetroost laten.
De auteur beloofde ons ten slotte op Judiths Donkere jaren ook baar lichtere
te doen volgen. Wij willen, in afwachting hiervan, ons nog niet verdiepen in
de vraag, wat deze roman voor zijn verdere ontwikkeling sedert de Salon-Salomi
beteekent. Op te, merken valt alleen, dat daar het accent op den man, hier op
de vrouw is gelegd, maar dat de grootste kracht van analyse desniettemin in de
mannefiguur bleef gegeven.
F. C.
M. J. BRUSSE, In 't verbouwereerd.
ouwe stadje, Em. Querido, Amsterdam 1920.
Aan het triestige koffiebruin met bijna zwart titelvignet dezer uitgave kan ik
nog altijd niet wennen. En de druk is, terwille van de duidelijkheid, te groot
voor het formaat, dat ook al niet pleizierig aan doet. Maar overigens zijn alle
kleine en goedkoope druksels welkom in dezen democratischen tijd, als zij maar
goedkoop zijn en aardige lectuur geven. Dit deeltje met een herdruk van een
Brusse's Onder-de·Menschen artikel uit den eersten oorlogstijd is fleurig van
karakteristiek en boeiend door opwekking van de nu al zoo ver-geleden oorlogsfeer van 1914. Brusse zit daar met vele andere oorlogspersmannen in 't oude
stadje, dat blijkbaar Sluis is en, wacht in die late herfstmaanden of er iets gebeuren zal. Van de rumoerige, rommelige, verbijsterde atmosfeer in dat overvolle stadje schrijft Brusse dan op zijn gewone raakrealistische manier, waar
de eigen aard en de eischen van het vak echter op den duur vrij wat romantiek in mengden. Of zou er in die vermakelijke en zoo wonderlijke figuur van
"meneer de Juge" en niet minder in die monumentale vrouw Louise niet eenige
Balzac-romantiek zijn gegeven? Mij dunkt van wel, en dat de lectuur er te
pleizieriger van wordt, wijl de wereld er kleuriger van wordt en 't toch alles
waar gebeurd schijnt.
F. C.

't Kwartet der ]acobijnen,

DOOR

MAURITS SABBE, C.A.] .vanDishoeck,
Bussum I920.

Als Maurits Sabbe geen andere titels bezat om zijn letterkundige reputatie
op te grondvesten, zou dit boek hem daar zeker niet aan helpen. 't Wil mij
voorkomen namelijk, dat het maar een droog, ongeïnspireerd verhaal is, dat
hier met al te veel woorden wordt gedaan. Het heet plaats te grijpen in de
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vijftig jaar der vorige eeuw, maar er is niets in de karakteristie k der personen
of in hun omgeving dat dien tijd voor ons oproept, niet in de woorden
noch in de handelingen. Wel geeft de schrijver zijn menschen de revolutionaire
ideeên van '48, die tocn vooral uit Frankrijk kwamen, en het schouwspel dcr
Bru~che brave burgers, die %ich in hun gemoedelijke omgeving zoo hevig
theoretisch Jacobijnsch betoonen en inderdaad %00 conservatief zijn, had op
%ich zelf vermakelijk kunnen worden, ware er eenige scherpte van observatie
en humor aan hun afbeelding besteed. Den heer Sabbe echter schijnt het vooral
te doen om de vrijage van de dochter van een zijner Jacobijnen, en hoe %ij de
booze vrijers afwees en den enkelen goede tenslotte trouwde. Maar boozen
noch goeden hebben van hem een eigen objectief leven ontvangen, zoodat zij
voor ons %ichtbare gestalten worden. Van dien opgepoetsten ijdeltuit, den
kapitein der Kurassiers en vrouwenveroveraar ware anders in de lijst van %ijl!.
tijd een bijzonder interressant en vermakelijk type te maken geweest. Nu lijkt
hij enkel een schimmige falsaris uit een melodrama. Desgelijks had die
zalvende, zelfvoldane nieuw-lichter, Doctor Mabesoone, tot een onsterfelijk
cornische figuur kunnen groeien, als de auteur niet bevangen ware geweest in
%ijn eigen ouderwetsche romantiek van brave en goede menschen en een blij
eindig liefdespelletje. En hoe aardig een meisje anno-I8so met haar stijve
deugdprincipes en speelsche jeugdneigingen had "juffrouw Ida" ons kunnen
voorstellen •••.
Nu is dit alles echter niet geschied. ten bate van een zeer zoetelijk verhaal
van vrijen en trouwen. En ook eenigermate ten bate vaneen soort flamingantismeavant-Ia-Iettre, dat den hedendaagschen Vlaamschen lezer pleizier zal doen.
Ietwat verouderde romantiek met patriottisch Vlaamsche litteraire propaganda,
%00 zou men dit jongste werk van Maurits Sabbe kunnen karakteriseeren.
P.C.

LIEDJES.

I.
Uit het zonnegeweld van het zomersche veld
Trad ik loom en mijn hart was vol kommer.
Met zijn bladerenhaar wuifde een hazelaar:
-"Kom en rust in mijn koelend lommerl"
En nujn hart werd weer jong en een vogeltje zong
En de wine:', die kwam sprookjes vertellen.
-"Zijt gij langer niet moe, neem deez wichelroe,
Die wijst u de levende wellen."
En de hazelaar brak mij een lenigen tak.
En, hem dankende, loofde ik zijn gaven.
En ik voelde in het gras of er water was
Met die leste der tooverstaven.
-"Zilv'r en goud heb ik niet - zal ik zingen een lied
Om te zeer in uw schuld niet te blijven?"
Maar de hazelaar sprak: -"Zingt niet iedere tak?
Strooit de zon mij geen goudenen schijven?"
In October, vol schroom, kwam ik weer tot den boom
En hij gaf mij zijn glanzende noten.
Door zijn meelij zoo mild werd mijn honger gestild
o zoo geven alleen maar de grooten!
In het wintersche weer kwam ik aarzelend weer,
Waar hij stond met zijn zegenende armen.
En hij strooide mij hout - dat werd vlammengoud,
In den haard, die mijn hutje moet warmen.
Doch mijn hart is weer droef, wijl hij gaf mijn behoef,
Vuur en spijzing en laving en lommer,
Wijl hij á1 gaf om niet en als loon wou geen lied,
Wijl ik weet er geen lied dan van kommer.
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11.
Mijn pen glijdt over blank papier
En laat er donkre sporen Wild roept mijn hart: -"Hoe leef ik hier
Verlaten en verloren!
"De wanden van de kamer zijn
Opeens mij kerkermuren,
Nu lente lokt met gouden schijn
En luchten weer lazuren.
"In oude wouden, ver van hier,
Daar wil ik zingend dolen!
Wat baat mijn dorst de op blank papier
Geteekende symbolen?tt
-Neen stil, mijn hart, roep niet
Dat alle menschen 't hooren!
Laat me u bespelen als een luit
Voor liedjes die bekoren.

zoo

luid,

Ik schrijf een tooverformulier,
Dat moet en zal wel baten -"Neen,tt schreit mijn hart, "wat doe ik hier,
Verloren en verlaten?tt

111.
Ik schreef, in 't woud, een liedje teer.
Daar wierp de zon een vlammespeer
Op 't halfbeschreven blad.
Het lag verschroeid, toen kwam de wind,
Die speelde er mee zooals een kind
En regen sloeg het nat.
-"En zoo 'k niet schrijven mag mijn lied,
Waarom dan zou 'k het zingen niet?tt
Ik zong, eerst zacht, toen luid.

UEDJES

Daar kraste een kraai, ~oodra 'k begon
En riep dat ik niet ~ingen kon,
Een fluiter floot mij uit.
Een koekoek riep: -,,'t Is áltijd weer
Die~elfde keer en tegen keer,
Eentonig droef - koekoe!"
Mijn ~oete zanglust was vergaan.
En schaamrood sloop ik uit de laan
Naar 't ~ijgend k!uisje toe.
IV.
Ik kwam in 't bosch, een killen Meiedag,
Toen heel de laan vol beukenmeien lag.
De wilde stormwind brak ~e, in overmoed,
Ontloken pas, ~oo jong, ~oo mooi, ~oo goed.
Ik droeg naar huis een koelen twijgenbos.
De groene kamer leek een Meiebosch.
In lavend water meelijvol ge~et,
Van 't wreede sterven éven nog gered,
Loke' op die loovers, dankend met aroom 'k Weet niet waarom ik van die takken droom.
Wie zal u ~mlen van de wegen koud,
Verslagen takken van mijn levenswoud?

V.
De Julimorgen was blank en jong.
Een wielewaal in de kastanje ~ong,
In het koepel end groen van het bladerendak,
Of de ~el van den boom van een wonder sprak.
In het ~ilverig teedere schemerlicht
Wekte hij mij uit mijn sluimer Jicht.
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En hij lokte me aan 't venster, in bleeken mist,
Of hij het geheim van mijn leven wist.
Met mijn brandende handen op 't raamkozijn,
In dronk ik zijn lied als lavenden wijn.
Begreep ik, als Siegfried, de vogelentaal,
Ik zou weten wat zong er die wielewaal.
Het was toch zoo kinderlijk simpel een lied,
Drie tonen, drie sylben en anders niet.
Nu klagend, dan jubelend zong hij voort.
Maar het leek mij zoo diep als een tooverwoord.
Onvermoeid bleef hij zingen, uur aan uur,
Tot de graanvelden laaiden in zonnevuur.
't Was of hij zijn vleuglen niet uit kon slaan.
Aleer ik den zin. van zijn zang had verstaan.
't Was of ik zou vinden ten hemel een pad,
Als ik zijn lied maar begrepen had.
Ik weet niet waarom ik nu denken moet
Aan die melodie, onbegrepen en zoet.

o

wist je, wielewaal goud en zwart,
Goud als de zomer en zwart als de smart,

Hoe ik alle de vooglen des hemels altijd
Om zang en vleugelen heb benijd?
Hoe als kind ik mijn armen opensloeg
En vroeg of de wind mij ten hemel droeg?
Hoe ik later met liederen zonder tal
Wel bevrijdde mijn ziel uit dit lijdensdal?
Maar hoe áltoos ik viel weer op aarde neer,
Hoe mijn kracht was verlamd en mijn hart deed zeer?
En zong je dáarom voor mij zoo zoet
Dat ik je nog áltoos gedenken moet?
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VI.

o

de stormwind! hoor hoe hij schreit en kreunt,
Als een arme verlatene vrouw,
Wie geen dochter ken troost, wie geen liefde meer steunt,
Die zoo droef en zoo moe in. haar zetel leunt,
Bij de schouw, in haar kleed van rouw.

o de

stormwind! hoor hoe hij huilt en fluit,
Als een demon vol duistere macht!
o mijn hart! en je weeklaagt al even luid
En je sprong, als je kon, mij de borst wel uit,
In d'onzaligen zwarten nacht.

o de

stormwind! hoor hoe hij loeit en gilt,

Als een wouddier in stervensnood!

o mijn

hart! en je weeklaagt al even wild
En nooit kan ik je geven wat je wilt Berust in den hongerdood!
VII.

De daken, als in een sprookje, zijn
Besuikerd en witgewafeld.
En boven de sneeuwige dakenlijn
Rijzen popelen, zwart gerafeld.
Door de matte melkige winterlucht
Zeilt de wiekslag van witte meeuwen.
In de winterdoodsheid geen ander gerucht
Dan geklapwiek en hongerschreeuwen.
Zij vleugelkleppen rondom de kerk
Met haar dubbele scherpe toren,
Die tracht tevergeefs door het zware zwer k
Haar versteende gebeden te boren.
Daarachter, als een gele vrucht,
Is de kwijnende zon verzonken.
Citroengeel blijft nog even de lucht,
Als had die haar kleur gedronken.
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Als die zoekende meeuwen heeft mij naar de stad

De schrijnende honger gedreven.
En mijn hart, dat geen kruimel voedsel had,
Wacht de hand, die het eten wil geven.
En het klapwiekt en fladdert zoo bang en zoo %Waar,
Wijl geen hand het met voedsel geriefde.
En het zoekt nog en zoekt - en het weet niet waar
Het zal zoeken het brood van zijn liefde.

o

de hoop van mijn hart was een lokkende waan:
Ook hier moet het hongren en derven.
En zoo luttele kruimelen zouden volstaan Maar nu zal het, nu moét het wel sterven.
VIII.
Als een bedelmonnik ben ik gegaan,

'k Heb geklopt aan de huizen, van poort tot poort.
En de éen heeft mijn kloppen niet eens gehoord
En de ander heeft niet mijn taal verstaan.
Door verlatene straten klinkt hol mijn stap
En boven de boomen verrijst al de maan.
En mijn kracht is gebroken, mijn moed is vergaan En nog á1toos leeg is mijn bedelnap.
En mijn honger wordt pijn en mijn voeten zijn wond
En ik kom van zoo verre om uw liefde gereisd.
Is er géen die mij laaft? is er géen die mij spijst?
Doch mijn bede versterft in mijn bevenden mond.

o

nu hef ik de handen, nu schrei ik het uit,
'k Werp mijn bedelnap weg en mijn monniksgewaad.
Nu gaan open de deuren - Nu is het te laat
Om nog mij te verzaden, de koningsbruid.

o

hartloozen! Ver ga ik van u heen,
In den blauwen nacht, naar het morgenrood,
Naar het rijk van den eeuwigen koning Dood,
Waar ik nimmermeer honger en vraag en ween.

LIlIDJES

IX.

o leven zonder wensch of wil,
Den dag aanvaarden blij en stil,
Van Gods genade nemen kalm
Of doren kroon of zegepalm!
Mijn deemoed heeft het wel beproefd,
Doch 't leven heeft mij zeer bedroefd.
Nog droom ik, in de duisternis,
Van hem, die nooit gekomen is.
Bezaalgend was mijn voorgevoel:
Hij komt tot mij als tot zijn doel.
'k Vernam zijn stem van verre zacht,
Waar 'k sluimerde in den sterrennacht.
Ik wijdde hem mijn levenslied,
Doch wie mij kuste was hij niet.
'k Ontscheurde hem zijn veinzersmom
En vluchtte naar mijn heiligdom.
Nu is mijn leven haast voorbij:
Mijn boot ligt ree voor d'overzij.
Ik vrees u niet, 0 bootsman Dood!
Hij wacht me in 't hemelsch morgenrood.

x.
Welk heil zal ik nog zoeken
In 't menschenwoord der boeken?
Waar dwaal ik heen? Geen ander kan mij geven
Den sleutel van mijn leven
Dan God alleen.
Ik zocht - en kon n;et vinden,
Wijl tranen mij verblindden.
Ik voelde een hand,
Ik hoorde: -"Ik zal u geven
Den sleutel van het leven,
In Liefdeland."
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'k Ben zingend meegetogen.
Was die belofte logen,
Geen hoop vervuld,
'k Moet boeten, als voor zonden,
Wijl nooit ik heb gevonden En leed lij kt schuld.
In deemoed kniel ik neder.
't Is of een vleugelveder
Mij streel en kwam.
Ik zie in engelhanden
Mijn levenssleutel branden,
Een blanke vlam.
En is de lucht vol honen
En spotlach van demonen,
Ik luister niet.
'k Wil, met gezalfde haren,
Mijn lippen rein bewaren
Voor 't heilig lied.
HÉLÈNE SWARTH.

HET HUISJE AAN DE SLOOT.
XIX
Di VLEIENDE BELEEDIGING.

Almaar blaast de dikke kachel de hitte, die in zijn roodgloeienden
buik wordt klaargemaakt in golvende stroomen door de klas - , het
heeft lang geduurd maar nu zijn haar kousen droog, haar voeten warm
gekoesterd. Het eerste halfuur heeft ze met de beenen schier niet stil
kunnen zitten op de plank, de koude-pijn trok tot boven haar knieen
omhoog, en daarna leken haar voeten wel bijna warm, als zij ze roerloos hield, maar bij de kleinste beweging voelde ze toch aldoor nog de
koude, klamme kous -, nu zijn ze werkelijk droog en gloeien behaaglijk, en schuin achter haar sproeit de kachel de heerlijke hitte uit zijn
vurige ingewanden naar alle kanten door de klas. Geen kou zuigt zich
zoo bijtend door de voeten in het heele lijf als die van geel-grijze
fondant-achtige weerstrevende sneeuw, wanneer de schoenen niet
heelemaal dicht zijn.
Het eerste uur is voorbij, de meester deelt nu de leesboekjes rond.
Met een heelen stapel tusschen arm en jas geklemd, loopt hij door de
klas en legt er telkens vier op elke bank langs het raam en op de bank
langs het middenpad. Die daar zitten, geven er drie van door elk aan
zijn linkerbuur, die reikt er twee over het smallere tusschenpad en degeen die ze aanneemt, houdt er zelf weer één en geeft er één naast zich,
links. Zoo worden ze ook weer opgehaald, op één-twee-drie-vier, en bij
eiken tel een stamp van meesters stok op den vloer. Deze meester is
heel streng: hij ziet alles, wat je boven de bank uitvoert aan je handen,
en wat je onder de bank uitvoert ziet hij aan je gezicht. Zoo'n apenootje
gaCJt dan dadelijk het felle vuur in en is meteen al geen apenootje meer!
Maar hij kan niet zien wat je denkt! Als hij soms bijzonder nijdig is en
echt te keer gaat 0, dan is het zoo prettig bedaard naar hem te zitten
kijken en in je-zelf te zeggen: "hij ziet niets van wat ik denk!" Je zit
keurig in de bank, je armen over elkaar en je zegt zoo telkens even in jezelf: hij ziet niets van wat ik denk. Je gaat eenvoudig heen waar je wilt,
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naar huis of met de boot, of wandelen naar de schepen of naar een land
waarover je gelezen hebt, je doet daar wat je wilt, je praat, je zingt, je
eet, je hebt plezier - , hij kan het je niet verbieden, want hij merkt het
niet. Je denkt over dingen na, over gezegden van groote menschen of
hoe het later zou afgeloopen zijn met dat kind in je boek, en soms
scheld je gewoonweg den meester uit voor al wat leelij k is! Hij staat erbij
en kan je niets maken ....
De leesboekjes zijn nieuw, zó6 uit de winkel, de bladen voelen glad
en koud, de kaften zien er bruin en glanzend uit. Ze mogen daarom ook
voor het bijwijzen niet den vinger, maar ze moeten een stompe griffel
gebruiken. Wie tusschen de bladen naar een verder lesje kijkt, gaat
voor de rest van het uur in den hoek.
Ze zijn met negen-en-veertig in de klas en gister lazen ze een kort
versje, dat in drie beurten uit was. Het was over een vogeltje, iedere
derde regel kwam er van "wiede-wiet," van "trala-la" na twee keer
kende ze het uit het hoofd en toen het zestien keer was rondgeweest,
leek elk geluid in "wiede-wiet" en "trala-la" veranderd! Den heelen
verderen dag bleef dat zoo.
Vandaag is het een lange les, die zeker wel in zeven beurten gaat, een
les. over de lucht!
De eerste keer blijft de meester voor de klas, iedereen wijst dan natuurlijk uit nieuwsgierigheid bij, maar daarna sluipt hij rond en slaat
over je knokkels en neemt je boek af, als je niet preCles wijst waar het 1S
- , en dat IS dan Zoo vreemd: naar het boek dat je verveelde toen het
voor je lag, verlang je dan zóó vreeselijk terug, dat je net zoo lang
"mool" zit en met je oogen smeekt tot je het weer mag komen halen.
Maar nu wordt het wel heel moeilijk, bij te wijzen, zoo graag zou ze
daarover willen na denken! De lucht is iets, de lucht is een ding! Of
eigenlijk is de lucht twee dingen bij elkaar, twee dingen in elkaar, maar
zoo dat ze tegelijkertijd weer één ding zijn, en één van die twee heb je
noodig om te leven en daarzonder ga je dood, zooals die Engelschen in
dat keldergewelf met niets dan één klein tralie-raam ....
Je zoudt er de lucht op aankijken willen, maar je kunt hem juist niet
zien en toch is het iets, een ding, dat de menschen als ze ademen verteren, zoodat je dus eigenlij k kunt zeggen dat ademhalen een soort van
eten is! En je stikt niet a11een door een touw om je nek, maar ook als
alle goede stof uit de lucht is verteerd -, maar de slechte stof is weer
goed voor de planten!
Als je lang kauwt op een stukje brood, wordt het hoe langer hoe
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- , als je lang nadenkt over iets dat je pas gehoord of gele7;en
hebt, schijnt het hoe langer' hoe meer te gaan beteekenen. Om goed te
kunnen nadenken, moet je eigenlijk door de bovenste ruit naar de
boomen aan den overkant kijken, maar dan kun je niet luisteren en niet
bijwijzen en Grietje Kruis heeft al drie keer een langen zin moeten
overlezen omdat ze niet precies goed las "op den toon en dan moet je
telkens met je griffel weer terug naar den vorigen punt. En nu wordt
het nog erger: nu komt Jan Mol aan de beurt.
Niemand kan zoo vlug hoofd-rekenen als Jan Mol, niemand zoo
echt met dé duim de zee op landkaart jes doezelen, niemand dan hij mag
kachel-stoken en kolen halen - , maar als hij leest dan doet hij zoo gek,
dan noemt hij de woorden achter elkander op, alsof ze niemendal beteekenen. Hij krijgt dan ook altijd een korte beurt en moet die soms
vier keer overdoen - , onderwijl gaat de meester rond of iedereen wel
bij-wijst! Maar net als Jan Mol begonnen is op te noemen: Tot.
Een. Bewijs. Hoe. Onmisbaar. De. Lucht. Is. Voor. Den. Menseh ••••
daar laten alle griffels de blaadjes los en alle hoofden gaan naar de deur:
binnen bewoog de knop, dus buiten staat iemand die er aan draait en je
hoort ook duidelijk praten en de meester luistert, het hoofd opzij ••••
Wanneer e~ geen bezoek is, krijg je altijd een beurt van wat je
het slechtste kunt - , dat doet de meester om je te leeren - , maar wanneer er bezoek is, krijg je altijd een beurt van wat je het beste kunt, dat
doet de meester om met je te pronken!
En je kunt hem, met je voeten lekker warm en de hitte heerlijk
achter je rug zoo prettig op je gemak bekijken - , niet den meester, die
kenje uit je hoofd-maar den schoolopziener! Zijn geûcht is rood als
die steenen waarmee ze huizen bouwen, en er bewegen haartjes uit zijn
neus als hij ademt. Nu krijgt Jan Mol natuurlijk geen beurt, nu mag zij
zelf lezen! Maar de schoolopûener luistert niet - hij hoeft ook niet,
hij hoeft niet bij te wijzen, groot gelijk dus dat hij weten wil hoe het
afliep met die twintig ongelukkige Engelsche soldaten. Nu Gerdien
leest kan ze zelf haast niet bij wijzen, zoo nieuwsgierig is ze naar zijn gezicht als hij zoometeen het blaadje omslaat en de redders nog maar
acht in leven vinden!
Maar nu zwijgt ook Gerdien, want de schoolopziener heeft den meester gevraagd hoe dikwijls de les al is rondgeweest. Drie-en-een-half
maal •••• en nu kijkt de schoolopûener op zijn horloge en meens hoor je
dwdelij k in de verte een trein met korte puffen weggaan uit het station.
Omdat ze allemaal zoo benieuwd zijn wat er nu gebeuren gaat!
ft
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0, maar dat is iets, dat hebben ze nog nooit gemoogd! De boekjes
gaan dicht en zweven weer van hand tot hand over de banken tot waar
ze in stapeltjes van vier te liggen komen, die de meester straks ophalen
gaat. En nu moeten ze uit het hoofd op de leien schrijven wat ze van de
les onthielden en over een half uur komt de schoolopziener terug en dan
mogen er een paar hun opstel lezen voor de klas.
Ze kan het een-twee-drie van leien-krijgen bijna niet afwachten-,
één is vastpakken, twee is uitnemen, drie is voor je leggen en gaat het
niet precies gelijk of gaat het met teveel rumoer, dan moet het over,
soms tot driemaal toe - , maar zooals je ook met hardloopen wegvliegt
als er "drie" is gezegd, zoo pakt ze nu haar griffel en valt voorover op
haM lei en schrijft al, terwijl de anderen nog griffels uitzoeken en vegen.
Hè, dat is heerlijk, dat je nu tenminste over wat je bij benauwdkrijgen af vervulde en verwonderde, je hart kunt uitstor.ten op zoo'n
groote lei. Wat schrijft ze! Soms is het, alsof ze het allemaal zelf bedenkt, soms is het, alsof het boekje naast haar ligt, zoodat ze m:aar
hoeft af te schrijven. Dit was het begin van de beurt waar Jan Mol in
stekenbleef."Tot een bewijs •••:' ze zou zelf willen zeggen "Als een
bewijs ...... maar "tot" zal wel mooier wezen - "Tot een bewijs hoe
onmisbaar de lucht is voor den menseh, kan het volgende dienen."
Jammer dat een half-uur zoo kort is, en zelfs een groote lei komt
soms te gauw vol. En dat ademen een soort van eten is, heeft ze niet
durven schrijven, ze zouden het gek kunnen vinden.
De meester gaat kiezen wie lezen zullen, de meeste jongens en meisjes zitten "mooi," het lijf ver achterover tegen de leuning gegooid, de
armen stijf over de borst, de lippen op elkaar, de oogen strak naar den
meester•••• zoo vragen ze om een beurt en volgen de meester met hun
kijken waar hij gaat.
Trientje Baas krijgt natuurlijk de eerste beurt, zij is meesters lieveling! Ze zit altijd recht en wordt nooit verboden, ze draagt twee vlechtjes en heeft altijd schoone handen, haar griften liggen met hun prachtige lange punten in haar koker allemaal naar denzelfden kant! En ze
praat zoo zacht en ze naait zoo keurig.
"Er waren eens twintig Engelschen ......
Er waren eens twintig Engelschen! Alsof die Engelschen er wat op aan
komen. 0, je moet natuurlijk medelijden met ze hebben, die twaalf
lijken vooral moet je diep beklagen •••• maar het is toch een verhaal over
de lucht en over die wonderlijke stof, die de menschen eten als ze
ademhalen! En daarvan heeft Trientje geen woord.
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"En den volgenden morgen waren ze bijna allemaal dood."
Wat je maar noemt: "bijna allemaal." Als acht van de twintig nog
leefden.
Nu moet ze haar lei laten zien aan den schoolopziener. "Netjes geschreven!" Netjes geschreven, een opstel dat over een wonder gaat.
Netjes geschreven!! Wat zou ze graag haar eigen opstel wiJlen voorlezen, maar ze gaat er niet "mooi" voor zitten, zooals de anderen doen.
Neen, de meester heeft al een paar maal naar haar gekeken, dan bonsde
haarhart, dan gloeide haar gezicht, maar ze liet niets blijken. Als ze onverschi'lig kijkt, dan denkt hij dat ze niet erg wil of niet goed durft en
dan roept hij haar misschien juist. Deze meester mag haar niet - , van
alle meisjes T rientje Baas het meest, en haar het minst.
Tusschen de rijen door gaat ze naar voren met haar volgeschreven
lei en haar hart klopt zoodat ze bijna niet lezen kan.
"Niet te verstaan •..• niet te verstaan .••:'
Hè god, het begon juist goed te worden.
"En je hoofd rechtop! Niet zoo hangen over je lei. Hoor je me niet?,.
"Jawel, mijnheert"
"Kijk me eens aan. Flinke kinderen kijken de menschen recht in de
oogen."
Ja, ZOO moet hij maar doorgaan ••••
Nu wordt het beter, haar stem beeft niet meer, koeler zijn haar
wangen, rustiger slaat haar hart •••• Ze leest over de lucht, die zoo geheimzinnig is en die uit twee stoffen bestaat, waarvan de eene een
vreemd voedsel is, noodig als brood en hoe menschen niet alleen
kunnen stikken van een touw om hun hals, maar ook wanneer ze alle
goede stoffen opgeteerd hebben, zoodat de slechte alleen nog overbleven. En dat je dat allemaal van de lucht niet zoudt kunnen denkenl
En nu is ze tot waar Piet Mol begon te lezen, toen de schoolopziener
kwam.
"Tot een bewijs, hoe onmisbaar de lucht is voor den mensch, kan
het volgende dienen ••• :'
Ze hebben allemaal aandachtig zitten luisteren, ze vinden haar opstel
mooi, maar nu schijnt er iets in de klas te gebeuren ••• ze leest niet verder,
ze laat haar lei een beetje zakken en kijkt over den rand naar de stoel
van den schoolopziener. Die staat leeg•.•• en hij is opg~staan en hij loopt
op zijn teenen, tusschen de banken door, en daar blijft hij staan, bij
haar bank, en hij bukt zich en kijkt in haar boeken-vakje onder de
lessenaar. Hoe valsch, in plaats van te luisteren, te gaan kijken of ze
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haar boeltje netjes heeft •••• en ze krijgt een kleur bij de gedachte aan al
den rommel die hij nu ziet!
Maar neen •••• hij bedoelt iets anders. De meester is naar hem toegekomen en hij fluistert en klopt op het boekje in zijn hand en samen
snuffelen ze nu in haar kastje. En 0 •••• 0 •••• daar begrijpt ze het ..•• hij
sloop naar haar bank om te kijken of ze niet stilletjes haar boekje bij
zich hield en daaruit overschreef, in plaats van uit het hoofd! En nu
kij kt hij naar haar en mer kt dat zij naar hem kij kt en wordt nog rooder
dan hij vanzelf al ziet.
"Ga jij je gang maar, lees maar dooi!"
Jawel, ga je gang maar, lees maar door. Wat zou ze hem nu wel het
liefste willen doen? Zijn brille glazen met de vuisten in zijn oogen trommelen, haar lei stukslaan op zijn kop dat de lijst om zijn hals blijft
hangen!
"Komt er nog wat .... of is het uit?"
Hij loopt weer naar zijn stoel terug; ze houdt haar hoofd over haar
lei, het piept in haar keel maar geen woord wil er door. Daar nu nog
langer te kijk te staan voor de klas .... dat is niet uit te houden .... en ze
rent naar haar plaats terug en ze rammelt de lei neer op haatlessenaar-,
een groote barst springt te voorschijn, en van links onder tot rechts
boven is de lei in tweeën, ze blijft er stijf van schrik naar staan kijken
totdat de meester haar bij den arm pakt en met groote stappen die zij
niet anders dan dravend bijhouden kan mee-trekt naar den hoek en
nu is z66 dichtbij en zóó verleidelij k om tegen-aan te leunen de witte
muur, dat ze het niet houden kan eo het hoofd tegen de armen leunt
om uit te huilen ....
Nu leest Kees Plet.
"Eens zaten twintig Engelschen ...:'
o god, 0 god, alweer die Engelschen. Ze zou wel willen schreeuwen
door de klas: het is niet over Engelschen, het is over het wonder van de
lucht, die een ding is, dat uit twee dingen is, waarvan één leven en één
dood beteekent!
"Heel aardig, Piet of hoe heet je.... Kees!"
Heel aardig! Snert was het, snert met sneeuwballen, zooals de jongens zeggen.
Over háár opstel geen woord ....
0, als ze er aan denkt, hoe die leelijke valsche vogel-ne us-kop naar
haar bank geslopen kwam en zijn snavel onder haar lessenaar stak ....
omdat hij haar niet vertrouwde .... omdat hij dacht ....
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Hè•••• maar dat is waar! Hij geloofde niet dat ze het allemaal uit haar
hoofd had opgeschreven, dus hij vond het dan toch zeker heel goed, en
hij dacht: daar heeft ze het boekje voor noodig gehad ••••
Nu ze dat bedenkt, kan ze niet meer huilen, kan ze niet meer boos
zijn. Dat is te zeggen ••••
Over de hoofden heen komt meesters stem door de lucht naar haar
toegeloopen.
"Als jij je behoorlijk kunt gedragen, kan je naar je plaats gaan/'
Jawel! Ja zeker. Ze zal hem laten zien, dat ze heeft gehuild, dien akeligen valschen vogel-neus-kop, die haar beleedigd heeft!
Beleedigd •••• ja, maar ook gevleid.
Ze gaf den meester geen antwoord, die heeft toen niets meer gezegd
en haar laten staan.
Er wordt niet meer gelezen, de schoolopziener gaat nu zeker weg. Ze
wacht, ze wacht •••• ah jwst, daar is het al: "Dag mijnheer, dag kinderen."
En de heele klas: "Dag mijnheer, dag mijnheer." Nu is de deur
dicht •••• nu komt zoo dadelijk de meester naar haar toe •••• nog niet ••••
en nog niet•••• maar nu komt hij eraan en al dichter •••• al dichter •••• en
nu pakt hij haar bij den arm en schudt haar heen en weer.
"Kon jij geen antwoord geven •••• geen antwoord geven.... geen antwoord geven.... brutale aap van een meid."
En bij elk "geen antwoord gev.en" een ruk aan haar arm en een harden
pets, tegen haar wangen, en haar heele hoofd staat in wur••.. eerst dat
vlugge schrijven en toen het voorlezen en toen het huilen en nu het slaan•••
"Naar je plaats .. " en nu drijft de meester haar voor zich uit en
weer moot ze draven, zoo als hij stapt, naar de bank terug.
Straks krijgt ze een briefje mee naar huis om de lei, die moet ze zelf
betalen. Dat doet ze misschien met moeder, zonder vader af en dat is
dan het aller ergste niet •••• neen, het andere •••• dat de vogel-neus-kop
haar niet vertrouwde, en haar beleedigde ••••
Beleedigde•••• maar toch, hij deed het juist omdat hij haar opstel zoo
goed vond en niet kon gelooven dat zij zonder boek •••• hij deed het ook
juist toen ze precies dezelfde woorden gebruikte als de les in het boek•••
Het was eigenlijk de grootste, de mooiste pluim, die ze krijgen kon, als
je goed nagaad •••• Ja, maar daarom deed hij het niet •••• en ze hoeft volstrekt niet minder boos op hem te zijn •••• Ja, maar, het was toch een geweldige pluim en als ze dat bedenkt, dat kan ze zoo boos niet wezen••••
Vreemd, dat iemand je met één-en-heuelfde tegelijk zoo vleien en
%00 beleedigen kan!
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Ze ligt op den rug, het hoofd schuin opzij en diep in het groote, bolle
kussen, de oogen gesloten, armen en beenen wijd-uit onder het dek en
langzaam aan voelt ze zich bijkomen uit een matte machteloosheid, opstijgen uit wat een vreemd verflauwen moet zijn geweest•••• Omdat ze
den hee1en nacht zoo kalm en diep geslapen had, omdat ze vanmorgen
zoo helder en sterk was wakker geworden heeft mtleder zich laten verbidden, haar ingewikkeld in wollen doek, haar weggedragen naar warme
kamer, haar neergezet op den vloer•••• toen stootte de vloer haar voeten
af, en het witte daglicht deed zoo'n pijn en de ruimte leek zoo grooten
ze zou tegen de tafel zijn gevallen als moeder haar niet tijdig had gegrepen.
Nu ligt ze opnieuw in de bedstee en ze komt bij en naast duizeldiepe
moeheid en flauwe verwondering en al sterker genieten van de rust,
klimmen haar andere gedachten weer tot haar op en haar ander gevoel ••
Ze is ziek geweest. ••• verleden week Maandag begon het, nu is het
Zondag-morgen, en nog nooit voor nu was ze eerder ziek.
Ze ging nog gewoon naar de middagschooi, wel gloeiden onder de
aardrijkskunde zoo vreemd haar oogen, maar dat kon van de warmte
zijn, wel begon ze op de gang ineens heel erg te rillen en klepperden
haar tanden tegen elkaar, dat haar hoofd er pijn van deed, maar het was
ook ijzig op de gang ende zijdeur stond open, waar ze langs moest om
van den meester in de hoogste een paar pennen voor hun eigen meester
te gaan leenen.
Daar moest ze wachten; ze hadden natuurkunde-les, en op tafel
stond een groote, breede flesch, met een gelig-bruine vloeistof erin,
zwak-glanzend, troebel-doorschijnend, en daarin lagen een hede
massa gele reepjes, stukjes koolraap schenen het, en de meester prikte
er naar een met een vorkje, maar hij kon het niet beet krijgen en ze
keek ernaar, terwijl ze op die pennen wachtte en ze dacht: zouden ze te
glad zijn of zouden ze te hard zijn en wat zou het zijn en zou je er met
je tanden in bijten kunnen en hoe zou dat voelen en het zou dat proeven?
Ineens stond de meester naast haar en wilde haar het pennedoosje
geven, maar deed het niet en keek haar aan en lei zijn hand tegen haar
hoofd: "Voel je je ziek?"
En toen was ze ineens vreeselijk gaan huilen I
Toen een van de groote meisjes haar had thuis gebracht en moeder
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haar had in bed gelegd is ze dadelijk gaan slapen. Maar toen ze wakker
werd, was het nog lang geen morgen, het was nog zelfs geen nacht, ze
wist eerst niet waar ze lag en wat er gebeurd was, er brandde licht, ze
heeft om moeder geroepen en alles gloeide zoo en klopte zoo en bonsde
zoo en deed pijn en de limonade smaakte bitter en moeders gezicht
hing zoo vreemd, zoo zwaar over haar heen. En toen ze haar hoofd weer
op het kussen lei en wilde slapen, toen begon het langzaam aan op te
zwellen, het werd nog grooter dan het kussen, het werd zoo zwaar als
een blok en het was geel-wit als koolraap en ze prikte er zelf in met een
vor kje en ze beet er zelf in met haar tanden en het proefde als héél, héél
harde kurk, een klein beetje zachter maar dan hout en het proefde grijs
het was tusschen haar tanden en het duwde tegen haar tanden en onderwijl schommelde alles, dat groote, gekke hoofd en het kussen en zij
heelemaal, zachtjes heen en weer•••• en daartusschen-door heeft ze den
heelen nacht stappen gehoord, luide, duidelij ke stappen op de trap
achter het alkoof, tot het morgenlicht toe.
Ze is ziek geweest, en nu weet ze wat ziek-zijn is. Want daar kun je
door andermans ziek-zijn niet achter komen!
Nu worden haar beenen en haar armen en haar hoofd weer gewoon
- , maar zal ze ooit haar beenen en haar armen en haar hoofd nog heele
maal vertrouwen? Dat je toch z66 worden kunt! Haar beenen lieten
zich niet verzetten, haar armen niet oplichten, haar hoofd was één klomp
vuur en pijn en van het lekkerste heeft ze gewalgd. Dus is alles wat je
vOQr je "eigen U hield, je hoofd, je beenen en je armen, toch je , eigen"
niet - het kan onbruikbaar worden, het kan ziek worden en je kunt
er niets aan doen. En dan niet te kunnen eten! Hoe dat voelt heeft ze
ook niet geweten - , begrepen ze het eigenlijk ooit, als ze met een
lekker bordje van moeders bed werden weggestuurd?
En nu wordt ze beter en dat is weer even wonderlijk. Bij het slapen
gaan zwelt haar hoofd niet langer groot en schommelig op het kussen
en in den nacht hoort ze op de trap geen stappen meer •••• maar loopen en
staan dat gaat nog niet!
Die vreemde onzichtbare wezentjes, die beestjes waar de groote
menschen over spreken.... zouden die nu in haar lijf zijn
doodgegaan of zouden ze uit haar lijf zijn weggegaan? Waarom
kruipen ze tegenwoordig toch de lichamen binnen om de menschen ziek te maken? Want niet zij alleen was ziek - , ook in andere
huizen lagen kinderen te bed, of vaders of moeders, en toen zij nog
gezond was, waren er zelfs al doodgegaan, maar zij wordt beter.

LXXVI

40

9 18

HET WONDBR

Ja, ze wordt beter .... niets doet meer pijn, niets gloeit, niets klopt en
bonst, niets voelt ze nu eigenlijk meer. Als je gezond bent, voel je je
niet, als je ziek bent voel je je pas •••• en ook natuurlijk, als je over jezelf
denkt. zooals zij nu doet. Maar nu voelt ze zich heerlijk •••. ze ligt heel
stil, het hoofd opzij en de oogen dicht en op haar rug, armen en beenen
wijd-uit en het is net alsof ze niets onder zich heeft, alsof ze zweeft ....
"Zoet" noemen de menschen enkel wat je proeft in je mond, suiker of
koek, maar dit is evengoed zoet, niet in je mond, maar in je heele lijf,
dit stilliggen en voelen dat-je beter bent, omdat niets aan je meer gloeit
of mat of pijnlijk is ••••
Zooeven kwam moeder vragen of ze straks wat bouillon met een
versch eitje hebben wil .... ja zeker, ja stellig, ze wil dol-graag bouillon
met een versch eitje, straks, ze wil het wel nu ...., ze wil ook wel een
krentebroodje, ze wil een peer, ze wil alles, ze heeft honger!
Zal ze een boek om te lezen vragen of eerst een nog beetje kijken
naar al haar kennissen, die op de grijze planken wonen? Dag uitgerekte
ooievaar, dag hobbel koe, dag bange Indiaan in je schommelschuit,
dag dikke ijsbeer met je varkensnoet! En waarom zou ze de deur, die
moeder sloot, niet weer eens openstooten en rondzien in het kamertje?
Het alkoof is donker en rommelig overpropt, de gordijnen naar dien
kant laat ze dus maar dicht, maar door het raam komt de zon en ook
nog wel een beetje geluid, al zitten alle buren in de ochtendker k. Maar
straks komen ze thuis en dan ziet zij ze voorbij gaan en dan legt ze haar
kussen over de beddeplank en haar wang erop, armen en beenen en Jijf
lekker warm onder dek .... want het is koud, al schijnt vandaag de zon ...
Nog voor ze de oogen heelemaal open heeft, weet ze dat het schemeravond is - ze voelt de schemering om zich heen, en ze hoort de schemering in de geluiden van de straat, maar even al ligt ze met de ooge n
wijd open zich sterk te bezinnen, eer langzaam in haar opengaat het
weten dat het Zondag is, dat ze ziek was, en dat ze dadelijk na haar
bouillon-met-ei moet zijn 10 slaap gevallen ....
Maar nu wil ze niet langer slapen .... het huis is zoo stil, een saaie,
dommelige schemer-stilte en een nieuwe lust tintelt door haar heen:
opstaan, licht zien, bewegen, iets prettigs beginnen! Ja .... maar vanmorgen viel ze nog tegen de tafel aan. Was dat pas vanmorgen? De tijd
duurt lang, wanneer je ziek bent, het is als lag ze al weken hier in bed
en toch werd ze verleden week Maandag pas thuis gebracht! Maar een
reuk komt naar haar toe en alles luikt op! Koffie ruikt ze, versch gemalen, pasgezette koffie. Nu is de stilte niet langer dommelig en saai,
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maar warm doorstoofd van heimelijke gezelligheid. Muziek kon niet
opwekkender zijnl
Was ze nu toch weer in slaap gevallen? Vlak bij haar, schier tegen de
deuren aan, waarachter ze ligt en die iemand weer toe geduwd heeft,
wOl'dt zacht gepraat •••• en zoo raar gepraat .... wat is daar toch gaande?
"Weet je zeker.... weet je zeker dat ze slaapt?"
0 .... ze praten over dingen, die zij niet mag hooren. Oogen stijf
dicht nu, slapende houden .... wat gaat ze nu te weten komen, dat ze
eigenlijk niet weten mag?
Moeder deed voorzichtig de deuren open, maar zag natuurlijk niets
- , zij-zelf zag zooeven nauwelijks haar eigen handen.
"Ze slaapt... ,"
Nu gaan ze zitten.
Wie is de derde? Wie is het bezoek? Aan de stem kan ze hem niet
kennen, hij heeft eigenlijk geen stem, zijn praten klinkt als het bassen
vaneen heel-verren hond, zoo eentonig, zoo dof. Achter zitten de broers
en lachen en eten hun brood, die mogen dus blijkbaar ook niet hooren.
Heeft moeder de deuren op een kier gelaten? Ja, n1aar zou ze durven
zich even oprichten en kijken wie daar toch bij vader en moeder zit?
Het is een héél-oude man, zijn lichaam in de zwarte kleeren hangt als
een donkere massa in de rieten stoel tegen en onder de kleine tafel,
maar zijn hoofd staat scherp als uitgeknipt tegen het schemerige raam
en zijn lange baard blinkt fonkel-wit in al het grauwen grijs en zwart ...
het is oom Sjimme!
Het is de stokoude oudste broer van moeders moeder, maar moeders moeder is al jaren dood - , en wat komt hij doen, wat heeft hij te
vertellen, dat zij niet hooren mogen?
Hij was aan het spreken, toen zij wakker werd; het klonk in haar
ooren, schoon ze geen woorden verstond, als een vraag, wanneer je zit
te lezen - , je verstond niets, maar je hoorde wel, en zoo hoor je soms
ook een klok, nadat hij sloeg, maar niet tarwijl .... Nu zwijgen ze, maar
ze gaan zeker weer spreken en ze tuurt uit half-gesloten oogen naar de
witte streep licht die door den kier over de roode deken valt en ze
wacht, zonder ongeduld, in volle gerustheid dat ze dadelijk weer zullen
gaan spreken en met zacht-bonzend hart houdt ze zich wijd-open naar
het verbodene dat ze te hooren zal krijgen.
"Weet jij nog, wanneer het was, dat Leizer van Schloume olewesjolem 1) gestorven is?"
I) Zaliger.
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Even moet vader bedenken, voor hij antwoord geeft.
"Dat was anderhalf jaar na Schloume zijn zilveren bruiloft •••• dat zal
een jaar of twaalf geleden zijn ..... •
"Vijftien...... zegt moeder.
"Doet niet ••• ." Ja, nu was het toch weer precies, alsof er heel in de
verte ineens een hond begon te bassen.
"Doet niet •••• wanneer! Twaalf jaar.... vijftien jaar •••• voor mij is het
niet langer dan gisteren. Toen heb ik het ook gehad. Dat ik 's nachts
om drie uur ben wakker geschrokken en dat ik duidelijk heb hooren
sjeimets zeggen 1) •••• en zoo vlak bij me ..•• zoo vlak bij •••• als dat kind
daar in bed •••• "
Ze schrikt ervan. Dat kind daar in bed, dat is zij! Waarom haalt oom
Sjimme haar erbij? Wat heeft zij ermee te maken? En het is zoo donker
in de bedstee, tusschen de deuren die bijna en de gordijnen die heelemaal gesloten zijn •••• en daarachter het rommelige, donkere alcoof en
de trap naar den zolder •••• maar hier zitten vader en moeder, vlakbij!
" •••• 's Morgens vroeg zijn ze het komen zeggen •••• dat hij dien nacht
om drie uur precies gestorven was ..... •
Ze zwijgen, alle drie, ze hoort hun adem het donker in stukken
Jagen. Wat is dat allemaal, wat is dit dan toch allemaal •••• wat vertelt
oom Sjimme daar toch? Haar ooren dorsten naar geluid, naar geluid
om de stilte tot zwijgen te brengen - waarom lachen en praten de
broers nu niet meer? Zeker zitten ze te lezen. Tegen de stilte kun je je
ooren niet stoppen, enkel tegen geluid, de stilte hoor je toch.... maar
goddank, daar ratelt een wagen in de verte, wat een heerlijk geluid,
wat een heerlij k-gewoon geluid, en het is alsof ze een paar seconden stijf
in elkaar geschroefd heeft gezeten en nu weer wordt los-gedraaid,
zalig slap zinken knieën en beenen en schouders en armen terug. maar
haar rug is nat van zweet.
"En Vrijdagnacht is het weer zoo geweest •••• ben ik weer midden in
den nacht uit mijn slaap geschrokken, heb ik weer vlak bij me hooren
Sjeimets zeggen. Ik heb nergens over gesproken, ik ben 's morgens
naar sjoel gegaan •••• niets •••. ik ben 's middags naar sjoel gegaan •••• toen
ik thuis kwam lag er een telegram. Mijn vrouw had al gestuurd om het
sjabbes-meisje, maar ze was er nog niet, even later kwam ze, brak het
open, van mijn schoondochter: David hedennacht overleden ••• .'·
Heeft moeder daarstraks al naar neef Davids ziekte gevraagd, heeft
I) Gebed bij stervenden.
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oom Sjimme terwijl zij sliep al met vader gesproken over de lawaaje 1)
wanneer die is, en wie er komen, dat 2:e nu geen van beiden iets
vragen.... - , of 2:ijn 2:e, als 2;ij-2:elf, stom geslagen door wat 2;e
hooren?
En weer is er het 2;Wijgen en nog vuriger dan 2;ooeven dorsten haar
ooren naar geluid, want in stilte en donker 2;Weven ont2;ettende fluisteringen, ont2:aglijke gebaren,2:weeft het uitgesprokene en het onuitgesprokene en het verdicht uch en neemt vormen aan en wordt tot een
alomvattend, verbijsterend Wonder.... en de duisternis fluistert met
dui2;end verschillende stemmen wat oom Sjimme vertelde en wat oom
Sjimme niet vertelde. Het dringt door den kier van de deur, het wringt
2;ich door de spleet. van de gordijnen, het komt 2;elfs uit het donkere,
overproptealcoof.Enhetisverluchting nu oom Sjimme weer spreken
gaat, wat hij ook 2;eggen 2;a1, en al klinkt 2;ijn stem als het bassen van
een verren hond.
,,Barend Bierman olewesjolem, 2;e hebben hem bij zijn leven Barend
Schlemiel genoemd, omdat hij altijd in 2;ich2:elf praatte en de menschen
tegen het lijf liep op straat - , dien 2;a1 jij toch nog wel hebben gekend?
- die had het ook, en zijn eenige broer lag op sterven in Bremen, aan
een besloten koliek .... en hij wist het .... in drie dagen ge2;Ond en dood ...
Weet je hoe 2;e dat noemen? Zoo iets noemen 2;e een tweede gezicht ....
een tweede geucht noemen 2;e dat."
En weer wordt het stil. Zé ligt achterover, haar keel is dicht, haar
rug is nat, straks vinden ze haar dood .... ze 2;3kt door het bed .... ze
unkt door den grond .... de dikke stilte ligt op haar, verstikt haar, het
donker heeft handen en omtast haar en worgt haar, het wonder is om
haar, is in haar, door haar heen ge2;eefd, overal is het Wonder en het is
niet één Wonder, maar duizenden zijn het en millioenen.
o God .... wat nu? Waarom vliegt moeder ineens overeind? Wat afgrijselijk sissend geluid vaart daar door het huis? Wie gooide de gangdeur open? Pàng, pàng, pàng, zoo heeft haar hart nog nooit geslagenl
"Moeder.... moeder, kom gauw, de koffie kookt over!"
Moeder is het kamertje al uit.
Blauwen geel vlamt het achter haar stijf op de armen gedrukte
oogen, langzaam en 2;Waar moet ze nu ademen, als na heel hard wedstrijd-Ioopen, als na veel te veel touwtje springen, om haar hart tot
rust te brengen.
I)Begrafenis.
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"Willen we een stukje brood gaan eten?"
Ben stukje brood gaan eten•••.? En dat zegt oom Sjimme, dat zegt
iemand die twee ge%ichten heeft? Kunnen er dan zulke dingen gebeuren met memchen, die •••• brood eten? Neen, dat bedoelt ze natuurlijk
niet•••• ja, dat bedoelt ze toch eigenlijk wel. Maar•••• ze zullen toch niet
weggaan en haar hier achterlaten met het Wonder? Ja, ze doen het, ze
doen het, hun stoelen schoven ze al achteruit.
"Moeder vraagt wat u liever wilt, oom, een gekookt ei of een gemarioneerden haring.'·
"Zoo jongen•••• zoo jongen•••• vraagt je moeder datl •••• Zeg jij dan
maar tegen je moeder dat ze een zacht ei voor me kooktl"
Ze gaan het kamertje uit, ze ligt met de knieën tot de kin getrokken
stijf in elkaar als een bal, nat van zweet en zoo koud onder het dek
dat die heerlij ke warmte gaf, als hadden ze het van haar afgetrokken.
En om haar heen, in donker, komt het even-verdreven Wonder weer
nader en het kijkt naar haar met honderden, met millioenen gezichten
en het fluistert rondom haar met honderden, met milli6enen stemmen,
en vervult het donker tot in de verste hoeken ••••
Uit de achterkamer komen geluiden en ze klampt haar denken uit alle
macht aan wat de anderen daar nu doen onder de lamp. Eet oom Sjimme een ei of een gemarioneerde haring? De haring ligt op een bordje •••
aan de haring wil ze nu denken •••• maar de haring kijkt haar aan met
een open dof, nat-trillend oog•••• de haring heeft twee gezichten. Weg
haring! Het ei staat in het dopje •••• maar het el is een wit, vreemd, kaal
hoofd, het kijkt van binnen-uit met oogen, neus en mond, die niemand
ziet•••• het ei heeft twee gezichtenl Weg ei! Het brood is een beest, met
ingetrokken kop •••• het ligt te loeren op de plank, maar durft niet om
het mes ••• O weg brood •••• weg mes •••• weg•••• alles-weg•••• alles heeft twee
gezichten en het Wonder heeft tienduizend gezichten en het donker
heeft honderdduizend fluisterstemmen ••••
"Moeder•••• moeder •••• moeder••••!..
Huilen nu, schreeuwen, trappen met de koude beenen, dat ze de
stilte tot zwijgen brengt, dat ze het Wonder verdrijft
Daar zijn moeder en vader, allebei.
"Wat is er, wat is er. Huil je zoo? Zweet je zoo?"
Door het gangetje draagt vader haar naar de achterkamer, vader
houdt zijn warme hand om haar twee bloote koude voeten.
"Wat is er •••• wat was er•••• wat had je?"
"Ik droomde ••• ."
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Vader en moeder kijken elkander aan en kijken oom Sjimme aan en
kijken haar aan.
"Droomde je ••••? ..
"Ja, het was een benauwde droom."
Want nooit, om niets ter wereld, zal ze met iemand over het Wonder
spreken!

XXI
HOOI VOOR WARME VOETEN.

"Vader heeft het toch zelf gezegd!"
"Dan weet je vader er niets van of jij hebt je vader verkeerd begrepen. Hooi voor warme voeten, wie heeft er ooit van gehoord."
Hier en daar in de ldas wordt gelachen, ze weet niet wie het doet, ze
durft niet opzien en houdt vuurrood haar hoofd over haar boek gebogen.
Ze kan vader niet verkeerd begrepen hebben - , vader zei het niet
alleen, maar vader deed het ook, hooi over hun voeten, dat ze van de
hitte niet zoo'n last zouden hebben, dien dag in de zomervacantie, toen
ze den Keizer hebben zien varen door het Kanaal •••• En hoe durft de
meester zeggen dat vader er niets van weet - , het staat nog te bezien
wie meer weet, Vader of de meester. Als ze niet in één week tijd al
twee keer uitgelachen was, dan zou ze vader ook wel verdedigen, maar
nu durft ze niet••••
De eerste keer was verleden week Maandag. Toen vroeg de meester,
wie andere woorden opnoemen kon, die hetzelfde beteekenen als
"bijna". Ze wist er drie, ze wist "haast" en "ongeveer" en "zoowat"
en juist toen de meester verder wilde gaan viel haar nog een ander in.
Ze stak haar vinger op ze mocht het zeggen.
",Compleet••••!..
,Compleet? Compleet? Wat bedoel je? Onzin." De meester keek
haar even aan, ze liet langzaam haar opgestoken hand weer neer, en de
meester haalde zijn schouders op en ze gingen verder met de les.
Dien Zondag was de zoon van buurvrouw Top met vrouwen kinderen een dagje over geweest en de oudste dochter had een nieuwe mantel aan en toen ze die bij hen kwam laten kij ken zei moeder " Wel, wel,
ze is compleet een groot mensch in die mantel!' Nu, en heelemaal een
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groot mensch is Mijntje niet, ~elfs in die mantel niet - , dan beteekent
I,compleet" toch ook "haast" of "ongeveer" of "bijna:' Zoo had ~e het
willen uitleggen maar de meester haalde ~jn schouders op en ~ei

"onzin.... "

Moeder ~ toch niet ieis ~eggen dat "on~n" is, of•••• ~ou "compleet'"
misschien weer een van die woorden ~ijn, die alleen Joden gebruiken?
Woensdag hebben ~e ~nnetjes gemaakt met "om" en "over" en
"in" en "voor" en meer van die kleine woordjes, die heel veel beteekenen, omdat ~e de dingen aan elkaar verbinden .••• "aan" was er ook
bij. En ~ij schreef: "Moeder doet ~ut aan het eten:' Ze heeft dat
thuis ~6ó vaak gehoord - , soms vraagt moeder plotseling aan ~cbzelf:
"Heb ik wel ~out aan de aardappels gedaan?" en soms aan Vader:
"Is er aan de peertjes wel suiker genoeg?" "In" ~egt moeder als het
koffie is, maar "aan" als het eten is - en dat is fout, het moet altijd
,,in" zijn, en alleen de Joden, ~egt de meester, ~ggen ,,aan" als het
,,in" moet we~en. Toen werd er natuurlijk weer gekeken en gefluisterd en gelachen in de klas en ~e kreeg een kleur, en als dat telkens gebeurt en als ~e dan altijd ~oo kijken en fluisteren en lachen, dan ~ ze
het op het laatst niet meer durven zeggen als ze iets bij~nders weet.
Dat zou haar spijten, want ~e weet dikwijls iets bij~onders bij het
woordenver klaren.
Maar of nu hooi goed is om je warme voeten koel te maken, dat
kan toch niet met Joodsche woorden te maken hebben!
Op een vreeselijk heeten dag in de ~mervacantie zijn ze met Vader
naar het Kanaal gewandeld, om de schepen te ~en, die uit de ~ee
kwamen en naar de groote stad voeren, hun stadje op een afstand voorbij, met den Keizer er op en met de hooge Generaals en de voorname
Staatslieden er op! Het was een van die dagen, wel tien, wel veertien
achtereen, dat je ~6ó vroeg niet op kon staan, of de hitte was je al voor,
en ~oo laat niet naar bed kon gaan, of de hitte bleef nog langer op.
's Morgens was het al ~oo melkachtig aan den hori~on en dan wist je
het wel, dan werd het weer zoo'n kleverige dag.
Op zulke dagen ~e je boven den polder de lucht van de hitte trillen,
alles hangt slap en loom•••• Om beneden tegen den dijk of onder een
boom te liggen, waar nog niet is gemaaid en waar het gras met wat erin
bloeit zoo heerlijk ruikt - , anders dan gewone, frissche bloemengeur,
kaneel-achtig zoet en slaperig-makend - daarvoor is zoo'n dag wel
goed, maar moet je in die hitte loopen, dan gloeit je ge~cht en je voeten
worden geroosterd. En dien dag hadden ze een heel stuk te loopen, de
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haven langs en verder nog, de bocht voorbij en tot aan het kanaal en
daar zouden ze met Vader op den kant mogen zitten en de groote oorlogschepen voorbij zien komen met den Keizer en de hooge officieren
en de voorname staatslieden. De Keizer vaart op een groot, grijs schip
en hij zal boven-op staan en misschien zullen zij hem zien, maar in elk
geval zullen ze zijn oorlogschip zien.
Van het opstaan af hebben ze eraan gedacht, bij het wakker worden
het dadelijk gevoeld: vandaag gebeurt er wat, vandaag is er iets bijzonders. Vaak word je wakker met dat gevoel en als je dan je bezint en
merkt dat het niet zoo heel bijzonder is, dan lijkt het of er iets kouds op
je valt, maar ditmaal niet ••••
Ze gaan naar het Kanaal met Vader en den Keizer zullen ze zien op
een hoog, groot oorlogschip en de schepen zullen langzaam varen.
Ze zijn gegaan. Rijtuigen zijn ze achter-op gereden en mannen met
kersen duwden hun karren voor ze uit, rood-gloeiend lagen de kersen
in de wijde manden naar de blauwe hemel op te zien en elke kers had
midden-op een fellen, zilveren spik. Ze hebben ook een nieuwerwetsche filosiepee gezien, met de twee wielen even hoog, de gewone
hebben één heel hoog wiel, en één heel laag wiel.
Het vel van hun gezichten leek hee1emaal strak te staan en voelde
gloeiend-droog en hoe je het ook naar het water keerde, er streek geen
aasje koelte overheen maar wel heerlijk koel zag het water E;ruit, donkerblauw met zilver-flikkerende huppehterretjes bestrooid. En de polderslooten stonden heel laag de kanten zag je slibberig-bloot
en den modder kan je ruiken. Heel vol zaten de glOOIingen al met menschen toen ze kwämen, tot een heel eind verderop zag je witte jur ken en
roode gezichten en lange zwarte vaders en dikke bruine of groene
moeders en achter de menschen op het sintelpad stonden de mannen
met kersen en schreeuwden en de jongens holden om de karren en
schopten het droge zwarte sintelgruis tegen de menschen aan en
schreeuwden ook, maar zij-tweeën zaten aan weerskanten naast Vader.
En ze keken naar het water, donkerblauw met springende zilveren
pikkels en glijdende zilveren figuren en langs het water keken ze .... de
lantaarns aan weerszijden kun je niet tellen, het zijn honderden, verweg
gaan ze in het rnelkig-wazige verloren maar hun rij zet onverbroken zich
voort uren en uren lang tot waar het kanaal in de zee overgaat. En ze
keken naar de groote spoorbrug die een sprong over het water schijntte
maken en eronder-door keken ze en zagen overal menschen en kinderen
in het hooiachtige gras dat ZOO lekker zoet naar roggebrood ruikt.
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De menschen het dichtst bij hen, een vader en een moeder en twee
kinderen kochter. kerserJ, maar vader natuurlijk niet, ze hadden Sjahbos pas kersen gehad en het is niet eens zoo héél fatsoenlij k, maar bij
elke kers, die ze de anderen in de mond zagen steken, voelden ze hoe
warm en droog hun eigen monden van binnen waren. En hun wangen
schenen dj k te worden van de hitte, zoodat hun oogen een beetje
werden dichtgeduwd en telkens ging er zoo'n kriebelige deining door
je hoofd, en zilver en blauw vloeiden dooreen voor je oogen, en soms
week het water heel ver van je af terug, de diepte in, en dan ineens rees
het tot vlak bij je op - , dat leek natuurlijk allemaal maar zoo, en je
voelde een schokje en zat overeind en alles was weer gewoon.
Toen moesten ze opeens opschikken dichter naar vader toe, want
een dikke, boerinachtige juffrouwen twee dikke dochters kwamen
naast hen neer in het hooiachtige gras en ze gaven een heele wolk van
hitte af, die ook naar eau-de cologne rook. Om hun groene japonnen
niet vuil te maken, zaten ze op hun witte onderrokken, ze hadden
groote bellen van goud met bloedkoraal en dikke, vierdubbele snoeren.
Ze hapten hun kersen niet ineens van de steel, maar ze zogen ze langzaam uit. Aan den over kant van het kanaal, in den polder, trilde de hitte
als blauwe damp boven het goudgele mosterdzaad, geen blad bewoog
aan de kleine boompjes, een heele rij en allemaal gelijk, achter het grijzig-zwarte sintelpad, alles was droog en stil en stom onder de blauwe
hemel, onder de vlammende zon, behalve het zacht-stroomende donkerblauwe water.
En terwijl dat allemaal zoo toeging en ze soms keken en soms niet
keken, begon Vader ineens het losse hooi rondom van den grond bijeen
te zamelen en over hun voeten te spreiden, al dikker, tot ze niets meer
zagen van hun schoenen en korte stompen kous alleen er bovenuit nog
staken.
"Hier jongens, je had immers zoo'n last van warme voeten. Hooi is
goed voor de voeten, hooi verkoelt!"
Wat prettig, dat Vader juist nog op die gedachte kwam.
Of het geholpen heeft weet ze eigenlijk niet - maar het moet geholpen hebben, als Vader zei dat het helpen zou - want juist toen
Vader klaar was, is er van de verste menschen aan de beide oevers af
een fluisteren, een bewegen, als een zucht, een rilling, een lange golf
naar ze toegekomen en al meer-en-meer sprongen er op en stonden
overeind en keken het glinsterende water af, en het kanaal dat door de
spoorbrug in tweeën was gedeeld, werd één, want de brug draaide
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langzaam, langzaam tot hij dwars midden over het water op den eenen
dikken pijler lag en een trein aan den over kant stond stil. Die menschen zouden dus ook den Keizer zien!
In een glinstering over het blauw kwamen de schepen eraan en haar
handen werden ijskoud en haar hart begon te bonzen; heel, heel langzaam voeren ze aan, zachtjes duwden ze het water op zij. en ze leken
in randen van zilveren blaasjes en belletjes te varen.
Heel voorop en heel alleen voer het grootste schip, hetgrooteschip
van den Keizer en toen zagen ze dus een oorlogschip en een oorlogschip is een wonderlijk gedrocht, heel anders dan de gewone schepen
met balken en rijst die in de haven liggen, er steekt van alles uit, er zit
van alles aan, en dit oorlogschip was zoo groot en zoo hoog, dat je je
hoofd achterover moest houden om er tegen op te kij ken en over het
blauwe water ging het als een droom langs je oogen. Hoog bovenop
stonden menschen, heel klein en alle handen wezen: de Keizer, de
hooge officieren en de voorname staatslieden. En er blonk iets dat zon
ving,héélfel en dat iets was aan den Keizer. Dus zagen ze den Keizer,
of eigenlijk den Keizer zagen ze niet, maar iets dat zon ving en blonk,
héél fel, aan zijn lijf, - want een Keizer heeft een lijf en draagt kleeren.
En zoo voeren de schepen voorbij, maar geen mensch keek naar de
andere schepen, allemaal alleen naar dat eene, dat voor ging, het groote
grijze, met hoog bovenop den Keizer en de hooge Officieren en de voorname Staatslieden.
En toen zijn ze naar huis gegaan •••• en waarom heeft ze daar nu aan
moeten denken? 0 ja! Omdat de meester zei, dat hooi niet geeft om je
warme voeten te verkoelen, dat vader er niets van weet of dat zij vader
verkeerd begreep.
"Moeder •••• helpt hooi tegen warme voeten? Helpt het, als je hooi
heenspreidt over je voeten om ze af te koelen?"
Wat is dat nu? Gelooft moeder het ook niet? Neen, want Moeder
zegt, ze zou denken dat de voeten er eerder nog warmer door worden.
, Maar moeder .... waarom deed Vader dan hooi over onze voeten,
omdat ze zoo warm waren dien dag toen de Keizer voer door het
Kanaal?"
"Heeft Vader toen hooi over jullie voeten gedaan?"
"Ja zeker, moeder, ja zeker!"
Moeder staat even voor zich uit te denken.
"Zat er toen naast jullie een dikke boerin?"
"Ja, met twee dikke dochters. En ze hadden aan hun onderrokken
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prachtige kant en roode kralensnoeren met goud en er kwam een heele
wolk warmte van ze af toen ze zitten gingen, die ook naa, eau-de-c0logne rook ••• ."
"Daarom deed Vader hooi over jullie schoenen."
"Om die boerin en die twee dochters?"
"Ja, want ze keken telkens zoo•••• naar jullie schoenen •••• en jullie
schoenen waren zoo stuk."
0 •••• was het dat? Ze staat er een pooslang stok-stijf stil van te kijken.
Hooi helpt dus toch niet voor warme voeten. Wat gelukkig, dat ze het
maar niet tegen den meester volgehouden heeft!

XXII
ZOUDEN DE GROOTE MENSCHEN HET NIET GELOOVER ••••?

Dit hoort tot het wonderlijkste, dat er te beleven valt: dingen
kunnen veranderen, dingen die dood zijn, dingen die een ander leven
leven, huizen en boomen, wolken en lucht •••• ze kunnen veranderen
door gebeurtenissen, die hun niet aangaan en die ze immers niet eens
begrijpen kunnen •••• het is wonderlijk en toch heeft het plaats en verleden week Woensdag hebben ze het heel duidelijk gezien ••••
Wie zijn werk met al te veel fouten en slordig geschreven den meester
in handen geeft, krijgt het terug en er staat "overmaken" onder - ,
zoo lijkt het wel te zijn gegaan met de dagen van die week, die nu
alweer, "voor veertien dagen" heet. Daarvoor nog had een donkere
storm een halve week achtereen geblazen, toen kwam er rust, sttlte,
maar nog geen zon en alles bleef vochtig, donker en koud. "Overmaken u
zal er hebben gestaan onder dien eersten stormloozen dag-, want de
volgende gaf tegen den middag wat hemelblauw en een piertje zon, maar
toch nog niet genoeg, en "overmaken" moet het weer geheeten hebben:
in den nieuwen morgen praalde de hemel helder en strak voor meer dan
de helft, maar 0, het was nog zoo koud en de storm, uitgerust, dreigde
zoowaar weer los te breken, daarom "overmaken" maar weer, want
niets scheen ditmaal voor de aarde en voor de menschen goed genoeg
te zijn•••• het werd al stiller, al luwer, al helderder, en dien Woensdag
scheen, een week voor Paschen, de lente gekomen!
Niets kan heerlijker zijn dan op zoo'n dag bij het uitgaan van de
school op de hooge stoep te staan, de zon in en den vrijen middag tege-
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moet kijkend, zóó hadden ze het zich gedacht en toen het uur er eindelijk was ••• en ze er stonden ging daar met geschuifel en van schoenen, met
ge klepper van klompen een heele drom menschen voorbij, en stuwde
en golfde rondom twee agenten van politie, die voerden met strakke gezichten een man tusschen zich in.
Ze sprongen de stoep af en mengden zich in de rest en iedereen had
oogen en mond wijd open, en uit monden van jongens, van vrouwen en
mannen die het bij brokken elkander toewierpen, over en weer, dronken hun ooren en vlochten hun gedachten, het ontstellende, het bartbenauwende nieuws : er zijn twee moorden gepleegd, een oude vrouw
en haar dochter werden door den melkboer dood in hun bloed gevonden en die daar gaat tusschen de agenten, is van den moord verdacht, en
ze kennen hem, het is Harm Blok, en er zat bloed aan zijn handen en
bloed in zijn haar!
Ze zijn meegeloopen, schoon ze weten dat ze rechtstreeks uit school
thuis moeten komen, maar ze konden niet weg, ze moesten kij ken naar
het gezicht van den man die misschien twee moorden heeft gepleegd,
naar zijn samengeboeide handen, naar zijn gladde roode hoofd met de
felle, lichtblauwe oogen boven de donkerblauwe trui die zijn borst
omspant. En toen ze rondom zich hoorden zeggen dat hij toch niet de
moordenaar was en het bloed van een konijn, hoopten ze allebei dat de
man die dat zei ongelij k mocht hebben-,anders zouden ze geen moordenaar hebben gezien!
Twee dagen later liep Harm Blok weer over straat, alleen, met losse
handen en een jongen op school, die dichtbij hem woont, vertelde dat
hij met geweldige vloeken wraak had gezworen aan iedereen .... en
daarvoor is hij den volgenden dag weer opgepakt!
Namen worden gefluisterd, dronken Thijs met zijn zwarte baard, die
altijd grinnikt in zichzelf en zijn lijf in dwaze bochten wringt, wordt nagekeken en door wie moedig zijn nagewezen, maar najouwen durft
hem geen mensch - hij loopt met open messen in zijn zak, hij slaapt
met open messen in zijn huis, hij houdt zich dronkener dan hij is!
En onderwijl zijn de stomme dingen, de dingen die dood zijn of die
een ander leven leven wonderlijkerwijs veranderd. De hemel die hoog
en blauw boven het stadje staat, de boomen, waaraan wel geen blaadjes nog, maar dikke gezwollen knoppen zitten, de huizen der straten
in rijen geschaard, het zonlicht, in warme scheuten, in gouden vleugen
afdalend uit den hemel door de klare, blinkende wijdten heen, ze
schijnen er van te weten en ze schijnen er bleek en bang en akelig van
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te beven: er gaat een moordenaar door de straten, en slaapt een moordenaar in een der huizen, er is gemoord, gemoord, gemoord ••••
Boven en rondom het huis waar de blinden en deuren stijf gesloten
zijn - daar werden de vrouwen gevonden in plassen bloed! - schijnt
het op klaarlichten dag te spoken, het ritselen van de boomen in het
tuintje is als een rillen van ontzetting en angst! Ze kunnen ook niet
vluchten, ze zitten vast in den grond, moeten blijven en alles aanzien
wat daar mogelij k in den zwarten nacht gebeurt. Je durft er niet langs en
je kunt er niet voorbij en het woord "moordenaar" is overal, in elk
geluid, het vervolgt je, het stoot af en trekt aan als een vreemd, valschflakkerend vlammetje.
Nog strenger is ze nu ingeprent, zonder omweg wt school naar huis
te komen; in den avond mogen ze niet uit en tegen den nacht schuift
vader zelf de grendels voor de buitendeur. Zoo gaat het in alle huizen
en ook vanavond zullen daar sleutels en knippen op schildwacht staan
maar zij alleen zullen slapen achter ongegrendelde en ongesloten deur,
omdat het de Nacht van de bijzondere Bewaking is.
Eén nacht in ieder jaar - want de tweede seider telt met de eerste
voor één, als een herhaling - ieder jaar sinds dien Nacht in Egypte,
dat door alle huizen de onzichtbare Doodsengel waarde en uit de
eerstgeborenen het leven sloeg, maar de huizen van de Joden ging hij
voorbij - en op het prentje in de Hagada liggen de zoontjes dood te
bed, de kalfjes op stal met vier pootjes in de hoogte - sinds dien nacht
ieder jaar slapen de Joden in Bijzondere Bewaking dienzelfden nacht.
Ze weten nog van verleden jaar hoe het was. Ze lichtten de schotel op
elk met één hand en spraken langzaam en gezamenlijk de woorden
"Keho, lagmo, nganjo!' "Dit is het brood der ellende, dat onze vaderen aten in Egypte." En dan:
"Elkeen, die honger hebbe, kome en ete, elkeen dien het benoodigd
is, zitte met ons aan om het Paaschfeest te vieren, dit jaar als knechten,
het volgende jaar als vrije mannen, dit jaar hier, het volgende jaar in
Jeruzalem ••••
En bij dat plechtig-uitgezongen "Jeroesjolojiem" wordt de schotel
uit de handen neergelaten, voorzichtig, opdat het voetstuk van in wit
servet gevouwen matsos niet breke,en vader wenkt en een van hen beiden
rijst zwijgend op om de deur te openen voor "Elkeen die honger
heeft," om te komen en te eten. Verleden jaar heeft zij het mogen doen.
Een stil en vochtig donker hing geluidloos in de straat, vande buurhuizen schuin-over waren niets dan de goudlichte rechthoeken der
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ramen zichtbaar en met zacht kloppend hart keek ze naar weerskanten
de straat af, waar niemand ging, spiedde onder den olm of ook uit
het duister onder de zachtbewogen takken de vurig verwachte
Vreemdeling te voorschijn treden mocht. De hongerige, hem dien
het benoodigd is, om te komen en te eten aan hun tafel, hij, of HijZelf.... Elijenowe 1) maar bij die gedachte is haar een rilling over achterhoofd en rug gegaan en ze heeft zich omgekeerd en de paar stappen
tot de kamer reppende afgelegd, om wat haar volgen kon uit de opengelaten buitendeur. Ook om Elijenowe blijft het huis ongegrendeld in
den Nacht der bijzondere Bewaking, want komt hij ooit, hij komt dan,
neerdalend uit den vurigen wagen, waarin hij eens ten hemel voer. En
vindt in de huizen het glas wijn met matsos toegedekt tot welkomst en
tot teeken en in het holste nachtelijke donker steekt hij den Bazuin
"Tekang Sjoufartt om te verzamelen, wat verstrooid is naar de vier
hoeken der Aarde .... Arbang-kanfous-hoörets.
Voor alle gevaren behoed - , maar wisten ze ooit van zulk een vervaarlijk en dichtbij gevaar als een moordenaar in de straten, die langs
de huizen sluipt en met één greep het hunne openen kan? Openen zou
kunnen, in eiken anderen nacht dan in dien der Bijzondere Bewaking!
Ze denken niet aan den hongerigen Vreemdeling, niet aan Elijenowe
maar aan den moordenaar, die in donker door de straten sluipt.
Is het Harm Blok, met zijn gladde, roode gezicht en felle, lichte
oogen? Zijn borst ging zacht op en neer in de donkerblauwe trui, de
wollen balletjes rolden van elkander af en weer tegen elkander aan, en
hij keekofhij zijn tanden stijf opeengebeten hield, toen hij tusschen de
agenten-van-politie ging. Is het dronken Thijs met zijn onge1t3mde
baard en woeste krullen, die grinnikt en grimast en zich dronkener
houdt dan hij is?
Ze hebben den schotel opgeheven, ze hebben den schotel neergezet en
na "Jeroesjolojiem tt werd het ineens heel stil, vreemd stil en Vader
wenkte en haar broertje stond op en ging de buitendeur openzetten.
En in haar hoofd zong het "AI die honger heeft kome, al die honger
heeft kome ••••en dan niet verder, maar telkens weer opnieuw - ,
in de kamer was geen geluid, en van de straat kwam geen geluid.
Toen kwam haar broertje weer terug, hij lachte even, kwam weer
zitten, de seider ging verder en even later werd, als steeds, de deur
weer dicht maar niet op slot gedaan.
I) Eli, de Profeet, die "ten goede herdacht
Messias vereenzelviid.

~j",

door de Joden met den
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De ernstige seider duurt tot waar in de "gode" staat: "Men brengt
de spijzen op en eet naar welgevallen," dan komt het avondeten en
daarna begint de na-seider, vroolijker, luchtiger. De zangen waarin ze
altijd dezelfde klank terug hoore-n komen, mogen ze zingen met joligen
nadruk en grappigen klem. In de opsomming van wat God door de
eeuwen heen in het nachtelijk uur voor de Joden deed, komt aan het
einde van elke wonderdaad "Ba-Iailo" I), als een sprongetje-in-dehoogte na de trippelend-zachte eentonigheid van den langen zin. Enin
het"Egod Elouheinoesjebasjomajiem oe-woorets" dat in den telzang
eIken keer terugkomt-Eén is Goden Twee de Tafelen en Drie de Vaderen en Vier de Moederen en Vijf de Boeken enZes de Mdeelingen 2) ...
maar Eén is de God des Hemels en der Aarde jubelt zoo'n verblijdenis
en zoo'n heerlijke zekerheid, dat zou je toch niet zachtjes kunnen
zingen! Dat hoeft dan ook niet als je maar niet schreeuwt.
Vader had ditmaal niets te verbieden, Vader had ditmaal ook niet te
kijken toen ze aan "Tisjngo jargei leido" 3) kwamen of ze weer, als
verleden jaar, heimelijk lachend schuin-uit verstoken naar elkander
keken, ze zongen schier gedachteloos, hun denken vooruit naar den
moordenaar en dat ze straks zouden slapen achter ongegrendelde deur
in een huis, met de hand te openen, en dat toch niet geopend worden
zal, door de Bijzondere Bewaking. Hoe zal dat voelen, zoo den nacht in
te gaan, hoe zal dat zijn, te bed te liggen in het verstilde en verkoelde
huis en niets te hooren dan, misschien, den stap van de moordenaar of....
het ontzaglijk suiselen, door de lucht, van den Vurigen Wagen. Dan
mogen ze niet opstaan en niet kijken, zegt moeder - , hoe zouden ze
het ooit durven? - ze zullen het gezicht in het kussen drukken en in
stilte en donker zullen ze wachten, totdat de Bazuin wordt gestoken Tekang Sjoufar - en dat zal schrikkelijk zijn, een geluid, vervaarlijker
dan donder, daar het immers over de gansche aarde moet worden gehoordl En dan pas zullen ze opstaan en volgen ....
Omdat ze naar dat eene hun gedachten vooruitgezonden hadden, is
de seider niet als anders geweest, open en helder, maar als het gezicht
van een dame achter haar voile verborgen.
En nu gaan ze naar bed.
Onder den zilveren Kiddesj-beker gevuld met den donker-bruinen
rozijnen-wijn staat een schoteltje van het fijne, bloemige pésach-porceI) In den nacht.
2) Van de Misjna.
3) Negen ~jn de maanden der zwanierschap.
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lein, en het stuk matso ligt er bovenop, het is een welkomst en een
teeken voor Elijenowe, het staat midden op het witte tafelkleed, dat den
donkerennachtdoorlichtcn zal, het staat heel stil op de wijde, witte
vlakte en ze kijkt naar den beker om, eer ze te bed gaat. De nacht
begint. Hoe was de hemel daar straks? 0, de heele ruimte waar de zon
heerscht over dag, diepdonker, kool-zwart met sterren beflonkerd,
maar zonder maan.
Ze ligt in bed, stil op den rug, oogen wijd open. Ze hoort Vader en
Moeder nog op, die gaan nu ook gauw slapen. EIken avond vroeg
Moeder aan Vader:"Is de deur wel dicht? Ook de achterdeur?En zitten
de ramen op hun pennen vast?" Ze hoorden het en waren gerust. Vanavond heeft Moeder niets gevraagd en zal ook niets vragen.
Ze is volstrekt niet bang. Het is heerlijk, gevétar dichtbij te weten en
niet bang te zijn, het is als een omzweving, voelbaar, die Bijzondere
Bewaking, het is zoet, roerloos te liggen in donker en niet bangtezijn.
En ze bedenkt -, dit is eigenlij k de heel-eenige nacht in het jaar, dat
ze niet bang is! Want wel altijd wordt het hws tegen de buitenwereld
gegrendeld, en nooit eerder dan nu was er een moordenaar ••.• maar
is er niet het vreemde suizen binnenshuis, en de zonderlinge geluiden en de herinnering aan wat je in boeken las •••• en je droomen •••• 0, je
droomen vooral, droomen vol van de verschrikkingen waarvoor geen
woorden zijn? En ééns was er een stil, wit schijnsel dat naar binnen
flikkerde .••• en lang geleden heeft zich Wolters de scharensliep opgehangen en wat waren toen de nachten benauwd. En nu is er de moordenaar. Vader en Moeder passen op hun kinderen - , vader zou zeker
voor ze vechten en moeder met ze vluchten, doch dit is een Bijzondere
Bewaking! Ze wil nog lang niet slapen, ze wil die omzweving blijven
voelen in het donker, het Donker, dat ze evenmin als de zon ooit recht
in het gezicht durft zien, en waarnaar ze nu onbevreesd de oogen wijdopen houdt toegekeerd ••.•
Haar handen liggen met gespreide vingers naast haar onder het dek,
op de matras, haar keel voelt zoet en een beetje vol, ze moet even slikken,
ze moet ook even bewegen, en legt zich dan weer stil. Nu gaan Vader
en Moeder naar bed, ze hoort ze gaan - , ze loopen zacht, zeker denken
ze dat de kinderen al slapen. En ze lacht stilletjes voor zich uit, en
trekt even de knieën op, en haal' oogen zijn nat. Dan luistert ze weer in
het suizende duister •.••
Voor ze 't zelf recht weet, zit ze overeind in bed en haar bloote
beenen hangen slap over de beddeplank en de kou over kruipt zei tot
LXXVI
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boven de knieën trok ze in de vlugge beweging haar nachtpon op Bij
~lken adem tikt het even in haar keel, rillingen trekken door haar heen,
haar hoofd voelt ijl en duizelig vreemd.
Ze hoorde Vader en Moeder in donker loopen, ze hoorde Vader en
Moeder in de stilte heel zachtjes praten, toen ging Vader naar de straatdeur en Vader draaide de sleutel om in het gat. Vader schoof de grendels ervoor, den boven-grendel en den ondergrendel. Vader deed het zoo
zacht maar ze hoorde het toch en tO~l Vader terugging, en nu werkelijk naar bed, hoorde ze duidelijk Vader ademen!
Haar beenen zijn zoo koud - , ze voelt ze bijna niet meer en die kou
doet ook pijn in haar hoofd, en toch trekt ze haar beenen niet terug en
schuift ze weg in de warmte onder het dek en ze legt ook haar hoofd
niet neer, maar ze blijft zitten zooals ze zat, een ijl suizelen in haar
hoofd, stilte en donkerte om haar hoofd. .
Waarom heeft Vader de deur gesloten met sleutel en knip? Waarom
heeft Vader het zoo stil en zoo laat gedaan? Acht Vader den moordenaar sterker dan den Doodsengel m Egypte? Vertrouwde Vader niet op
de Bijzondere Bewaking?
Gelooft Vader misschien niet in de Bijzondere Bewaking?
Ze wordt, zoo zittend, te koud en te moe, ze wil gaan liggen. Maar
het kussen is koud, de matras is koud, en de koker, waarin ze haar
beenen schuift, is koud. Haar hoofd doet pijn en ze sluit de oogen ••••
er is geen omzweving van Bijzondere Bewaking meer •• het donker
suist leeg om haar heen, ze is alleen ••• ze is bang.
Banger dan OOlt dien Nacht, dien van de Bijzondere Bewaking.
Banger nu achter sleutel en knip dan ze ooit kan zijn met wijd-open
deur, in dezen of eenigen anderen nacht! Bang voor den moordenaar, den
gladden, lichten stillen, ofden kroezigen, donkercn,grimassenden ..•bang
voor Elijenowe, die neerdalen zal in de vurigen wagen juist dezen nacht
en die hun deur gesloten zal vinden en bij hen zijn glas niet leegdrinken en zijn matso niet eten zal. En hij zal hen met doofheid ~laan, en ze
zullen den Bazuin niet hooren en ze zullen achterblijven als al de andere
op gaan naar Jeroesjolajiem ....
De nacht was al bijna voorbij toen ze wakker werd, grauw-zilver
morgenlicht liet het hooge, kleine muurraam door, en buiten geluid,
nuchter en fleurig, karren en kippen en honden en de smederij.
Iets was er •••• wat was er? Ze is het bed al uit! Ja •••• de grendels
zitten voor de deur en de sleutel steekt nog omgedraaid in het gat.
"Heb jij het ook gehoord, gisteravond ••••?"
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Hij heeft het ook gehoord.
"Gelooven ze dan niet in de Bijzondere Bewaking, de groote menschen, gelooven ze ook niet dat Elijenowe komen zal, in dien nacht?"
"Och ••.• ieder jaar zeggen we immers allemaal tegen elkaar "Het
volgend jaar in Jeruzalem" en bij Kaas sparen de kinderen al op voor
de zilveren bruiloft, dat is over anderhalf jaar en Schmoel Konijn wil
tegen den zomer een huis laten bouwen .... en hij heeft den grond al gekocht en al betáald ....
Ja, het is waar. Ook dat is waar. En ze heeft er nooit aan gedacht•.••
Elk jaar één keer zeggen de menschen het elkander te
hopen: dat ze den volgenden seider zullen vieren in Jeruzalem- Jeroesjolajiem is mooier! - en atle andere dagen maken ze hun plannen en
bouwen ze hun huizen voor de toekomst en tot die toekomst wordt
Jeroesjolajiem niet gerekend. En zij heeft daar nooit aan gedacht, het
is om haar heen gebeurd en ze heeft het niet opgemer kt.. Dat is vreemd .•••
maar iets anders is vreemder en angstiger vreemd •.••
Ddt Elijenoswe eenmaal zal komen in den nacht, in dien Nacht, in
dien der Bijzondere Bewaking, zouden de groote menschen dat dan
eigenlijk niet gelooven ....?
CARRY VAN BRUGGEN

TOT PAUL FORT.
DOOR HEIN BOEKEN.

J.
Ua voyage en HoUande, voila ce que
rêvent tous les poëtes français. P. P.

Een reis naar Holland - 't is wat ze allen droomen,
Uw dichters. Heil dus! droom-gezonden gast.
Men vraagt mij meermaals hoe het toch mocht komen,
Dat telkens weer het peil der waatren wast
Dier lieve stroomen, die door Frankrijk stroomen?
Wist 'k antwoord, dat op deze vrage past!
Eén sprak: "Zij willen 0 2;00 gaarne omstroomen
De licht-geschoeide jeugd, die door 't nat plast:'
't Is geen saizoen. Het zijn des geestes wateren.
Hun peil is hoog-gewassen in Frankrijk.
Dat ze overstroomend, die zijn Franiuijks hateren,
Ons jagen toe hun zangren, geest-, klankrijkl

En ziet! Hier streek een Fransche zanger neder.
Wij buigen allen voor zijn zangen teeder.
Uitgesproken 21 Jan. 1920 in
,,La Réserve", Rembrandtsplein.

11.
Want teederheid, dàt is het rechte woord,
Dat past bij u, den zanger der Balladen.
Dat is 't, waardoor gij allen hebt bekoord,
Die ooit zich in dier zangen stroomen baadden.
En kenden dees Balladen ooit heur boord?
't Begin was klein. Dra waren ze over-laden,
Als wat ooit Mw:en gaven. Zoo in 't oord,
Dat Frankrijks hart is, kwam 't dat overtraden
De waatren al tot nu gezette wetten.
Men zegt wel dat ge als la Fontaine zijt,
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Die kon zoo juist op 's menschen treeken letten
Dat, als der Dieren, hij hun hart bloot leit.
Maar wijder zie 'k uw geestes-stroomen kronkelen,
Waarim de starren spieglend weder-fonkelen.

111.
Quand Merlin viendra.... Lors on
ne verra plus rimer les Professeurs, les
barpes sonneront dans les mains des vrais
seuIs bardes. P. F. "Les Enchanteurs".

Ja, teederheid, dat is het rechte woord
Voor wat ons diêr maakt zanger der Balladen.
Wat wondre last werd ons toch op-geladen,
Die doen het werk, dat bij den vogel hoort?
Vergeeft mij goen, zoo gij het hebt gehoord
Dat ik aldus uw lieve gaaf dorst smaden.
Want achl daar andren door de modder waden,
Gaaft gij tot vleuglen ons het menschen-woord.
Want dichter-woord, 0 waant niet 't waar' wat anders
Dan menschen-woord. Wij dragen zware vracht
Erf-zonden en erf-deugden bei te gader
Dat het wel te. eischen dunkt iet bijster schranders
Om weer te raken tot de naakte pracht
Der taal van moeder Eva, Adam vader.
IV.
En zijn wij vooglen, 't kwam mij dier te staan.
Ik mag niet eens, als zij, mijn hoog nest bouwen
In hooge boomen, die stil wieglend staan
Ver van de stad, op golvende landouwen.
En toch, al moet mijn woning muur-vast staan
Als van alle andren, die van steen ze bouwen,
Het is me vaak, als hing ze in vooglen-baan
Tusschen den grond en waar de luchten blauwen.
En nest jens bouw ik ook, ach! maar van woorden,
Maar wie gaf mij het nesten bouwen in,
Die schutten mij voor grauwen wind van 't noorden?
De zelfde, die 't den vooglen leert: de Min.
Die leerde mij van oovral takskens rapen,
Z6ó mag 'k in hoog-gewiegeld nest jen slapen.

ZOO ALS HET WAS ••••
DERDB DEEL.

I.
In de fabriek, nochtans, scheen er van lieverlede iets veranderd,
iets dat zwol en broeide, als een dof-dreigende gisting van toenemende
zwaarmoedigheid en ontevredenheid. Het werd een zeldzaamheid als
Leo nu nog zijn loeiend "Oajoáek!tt en Feelken zijn tetterend "Fikandoes-Fikandoes tt lieten hooren. Het was iets ongewoons als Ollewaert
aan meneer Triphon een borrel vroeg met vlooien van Kaboel erin en
als de leuke Free Miel, da kalf euk! nog eens voor den gek hield. Leo
en Feelken hadden dikwijls bezorgde en sombere geûchten, evenals
Berzeel, die zich nog wel geregeld eIken zondag bleef bedrinken, maar
's maandags minder vaak dan destijds met een bebloeden kop of een
gezwollen oog in de fabriek verscheen. Ook de overige werklui
schenen stiller ep. ingetogener gewbrden; en Stien de Leugenoare had
heel wat minder bijval dan vroeger, als hij nu, vergezeld door Komijl
in de fabriek kwam en met dronkemans-halsstarrigheid tegen de een
of de ander somber begon te Opepitaën.
In 't "vreiwevolkskot tt deed zich nagenoeg een soortgelijk verschijnsel voor. De zeurige neusstemmen zongen slechts zelden meer
de sleeperige en slaperige wijsjes waarmede zij vroeger haar saaien
arbeid trachtten op te fleuren en de stillere gesprekken schenen nu
aldoor erns*"Ïg en meestal ook gedrukt geworden. Er werd veel gefluisterd en ook wel eens gezucht in het "vreiwevolkskot;tt en als Sefietje nu om tien uur 's ochtends en om zes uur 's avonds met de jeneverflesch kwam aam;etten, gebeurde het slechts zelden dat daarbij
een kletspraatje van eenige beteekenis werd gehouden, zooals dat eertijds de vaste gewoonte was.
Sefietje met haar jeneverflesch leek anders wel het eenige wat de
arbeiders, - de vrouwen zoowel als de mannen, - nog een tikje kon
opbeuren. Dan werd er nog wel eens even gepraat en gezongen, maar
al heel gauw viel dat vleugje joligheid weer neer; en vooral de avond,
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wanneer de zon in rooden gloed door de ruiten der machinekamer in
het schemerig "stampkot" en het naargeestig "vreiwevolkskot" binnendrong, eindigde meestal in een zwaarmoedige en somber-gedrukte
stemming.
De schuld van dat alles was Pier ken, onder de mannen; en Fietriene,
zijn verloofde, onder de vrouwen!
Pi er ken, met zijn socialistisch centen krant je, dat hij eIken dag van
het begin tot het einde aflas, was nog heelemaal de openlucht-meeting
van het vorig jaar, op het pleintje voor den Groenen Boomgaard niet
vergeten Die meeting was mislukt, omdat hij onvoldoende geprepareerd
en verkeerd werd aangepakt; doch wat een eerste maal mislukte kon
bij ee1l herhaling goed worden gemaakt; en trouwens, ook al kwam er
geen tweede meeting op het dorp, er kon wat anders worden gedaan,
hier, onder de werklui der fabriek; en daarover nu piekerde Pierken
al sinds maanden, tot hij eindelijk het oogenblik gekomen achtte om
de handen uit de mouwen te steken.
Af en toe, na de beruchte meeting, was hij in de stad geweest en
had daar met de socialistische chefs gesproken. Hij had hun grootscheepsche inrichtingen bezocht en bewonderd en ervaren wat eendracht en samenwerking vermogen. Hij was van lieverlede een sterkbewuste arbeider geworden: bewust van de rechten, de kracht en
waardigheid van 't proletariaat. Eens had hij er den grooten chef ontmoet en met hem een kort onderhoud gehad. De chef had hem over
de arbeidstoestanden op het platteland ondervraagd en met gespannen aandacht naar zijn uitleggingen geluisterd. Het was een kleine
man met bleek gezicht en energieke trekken. Wanneer hij sprak
scheen hij, hard als staal, de woorden uit zijn mond te bijten en met
een zenuwachtige beweging knelden zich zijn handen af en toe tot
vuisten, alsof hij voortdurend iets perste en kneedde.
- 't Zijn middenieuwsche toestanden.; da moe veranderen! antwoordde hij kort en knappend op Picrken's verhalen. Hij dacht een
oogenblik met spanning na en voegde eraan toe:
- We zitlen nog ne kier noar ou gemiente komen en onz' condities
stenen!
Pier ken aarzelde, twijfelde.
- Wa veur 'n condities, meniere? vroeg hij schuchter.
- Giene meniere! We zijn allemoal gezellen! riep de leider barsch.
En, op categorischen toon:
- Den acht-uren-wirkdag, ouderdomspensioen, verzekering tegen
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ongevallen, aanzienlijke leunsverheuging, aandiel in de winsten!
Het duizelde in Pierken's hoofd. Zooveel in eens! 't WasteveeUHet
zou niet lukken!
- 't Moe lukken en 't %àllukken! riep de leider met wilskrachtigen
blik en harden vuistslag op de tafel. Maar hij had geen tijd zich verder
met die ondergeschikte zaak te bemoeien en in enkele korte woorden
vatte hij de te volgen gedragslijn samen:
- Goa weere noar ou gemiente. Belegt 'n vergoareijnge van d' oarbeiders uit de fabrieke. Stelt ulder veurwoarden op. Diel ze mee aan
ulderen aaitbaaiter en kom mij zijn antwootde brijngen. Wij %illen
de reste doen!
Hij drukte Pierken vlug de hand en holde weg, door andere werkzaamheden geroepen.

11.
Daarmede was Pierken nu bezig. Sinds weken vergaderden de
werklui tweemaal daags, op schafttijd, 's ochtends en 's namiddags
onder het eten van hun boterham, en spraken van niets anders meer.
Allen stelden het diepste belang in de zaak, maar zij waren het lang
niet over alles eens •. De condities van den socialistischen leider, door
Pier ken aan zijn makkers medegedeeld, waren niet te verwezenlij ken,
daar bleven zij allen ten volle van overtuigd. Zoo iets mocht misschien
lukken in de groote industrieele steden met hun machtige arbeidersvereenigingen; hier, op het dorp, waar nooit iets van dien aard tot den
geest der menschen doorgedrongen was, bleef het een volstrekte onmogelijkheid. Doch wellicht kon men iets bereiken; en nu was het
maar de kwestie wat dat iets zou zijn.
Na heel wat heen en weer gepraat, kwam Pier ken eindelijk met een
concreet voorstel voor den dag. De kwesties van ouderdomspensioen,
verzekering tegen ongevallen en aandeel in de winsten moest men
voorloopig maar laten rusten, meende Pierken. Tijden en toestanden waren daarvoor op het platteland niet rijp. Doch men kon spreken over mindere werkuren en hooger loon; en Pier ken stelde voor
dat een deputatie van drie arbeiders: twee mannen en één vrouw, naar
meneer De Brule toe zou gaan om van hem te verkrijgen dat de dagelijksche werktijd op niet meer dan tien uur zou bepaald worden in
plaats van twaalf en dat ook een dagelijksche loonsverhooging zou
worden toegekend van vijftig centimen aan de mannen en van vijf en
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twintig centimen aan de vrouwen. Lukte dat niet, dan de algemeene
werkstaking. Wat dachten de makkers daarvan!
- Da we 't nie 'n zille krijgen! meende Free met een pessimistisch
glimlachje.
- We 'n zillen 't natuurlijk nie krijgen! beaamde Ollewaert. En
ook Leo en Poeteken waren al even zwartgallig gestemd. Pee, de molenaar, Bruun de machinist en de beide "steenbokken" zeiden niets.
Ook de vrouwen zwegen, behalve Fietriene, die heftig uitviel dat het
een schande zou zijn als het werd geweigerd. Feelken, die den laatsten
tijd heel afgetrokken en diepzinnig was geworden, schudde zijn hoofd
en zuchtte. Iets looms en weemoedigs scheen aller illuzie neer te
drukken.
- Al wa konten! Kleutvisch! Niemendallel viel Berzeel eensklaps
heel onverwacht en ruw-nijdig in.
- Zeul .... Zij-je gij meschien kontent mee de toestanden lij k of %e
zijnl riep Pierken verontwaardigd.
- Kontent of nie kontent, we moen 't pakken lijk of't es! meende
Berzeelloszinnig. 't lenigste da 'k vroage es wa beteren dzjenuiver en
wa greuter gloazen. Aan de reste voag ik mijn broek!
- Dronkoard! riep Pier ken, sidderend van woede. Maar de hartskreet van Berzeel had ook een paar anderen wakkergeschud; er kwam
leven in de loom-gedrukte groep en de oogen blonken.
- Haa .... ! os dà meugelijk es! zei Free; en hij lekkerbekte glimlachend.
- Verdome ;oa! riep Ollewaert. Loat ons dà vroagen! We zillen 't
krijgen! Miel, gij kalf euk! Wa zegt-e gij doarvan?
- Ha .... 'k 'n zeg ik niets, antwoordde Mie! onnoozel.
Allen moesten even lachen, behalve Pier ken, die verbolgen opstond.
Hij stelde zich schrap, onbewust de houding nabootsend van den socialistischen leider in de stad; en, in korte, afgebeten woorden, zooals
de chef dat deed, terwijl hij met een soort minachting om zich heen
blikte:
- Goed. As dat het ienigste es da ge verlangt 'n hèt-e mij nie mier
neudig. Adzju! Arrangeert da zelve moar mee den boas! Ik trek er van
onder!
Hij wilde weg en zij schrikten allen dat hij hen zoo plotseling in den
steek liet. Weer kwam een droevige gedruktheid over de gezichten.
"Wacht 'n beetse, Pier, zeu haastig nietl" zei Leo. En hij vroeg nog
eens aan Pier ken wat hij precies wilde.
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- Lijk of ik gezeid hè! herhaalde Pierken kort en krachtig, zooals
hij den chef had hooren doen: In deputoassie noar den boas toe;
minder wirk en heuger leun; en os hij riffezeert algemiene wirkstoakijnge!
De werklui werden ernstig.
- Hij zal ons aan de deure smijten. We zillen allemaal "de koeken"
krijgen! vreesde Leo.
- Goed. Dan algemiene wirkstoakijnge!
- Spreekt van zelf, as hij ons aan de deure zet. Hij zal ander wirkvolk pakken, meende Leo.
- HWn zal! De socialisten uit de stad zillen d'r ulder mee bemoeien, weerlegde Pier ken.
De mannen aarzelden.
- Wie goat er mee mij mee! vroeg Pierken vastberaden.
- Ikke! antwoordde plotseling Fikandoes.
Verbaasd keken zij allen op. Wat was er toch met Fikandoes? Hij
leek dezelfde memch niet meer! Er lag iets dweeperigs in zijn oogen
en zijn lippen stonden op elkaar gekneld, met een stugge wtdrukking
van ongewonen ernst en wil.
- Joa! Ikke! Ikke! herhaalde hij nog eens met nijdasserigen nadruk, omdat de anderen zoo verwonderd deden.
- En ikke veur de vreiwen! echode op opgewonden toon Fietriene.
Ollewaert had een heftige beweging om zijn dochter 't zwijgen op te
leggen, maar hij hield zich in, zwichtend voor den vastberaden blik
van Pierken.
Pier ken was tevreden. Wel had hij liever een andere hulp gehad
dan die van Feelken, doch hij maakte geen aanmerking. Hij was tevreden.
Het was nu donderdag. Er werd besloten dat zij op zaterdag, om
vier ure, met hun drieën naar meneer De Beule toe zouden gaan.
De werklui stonden op om hun werk te hervatten. Daar verscheen
Stien de Leugenoare op de binnenplaats, gevolgd door zijn knecht
Komijl, die een stuk ijzer droeg. Stien was dronken; hij bleef in
strakke houding vóór de mannen staan en begon somber te
brommen:
-
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Maar geen enkel reageerde en allen keerden hem den rug toe.
Zij waren nu met wat ernstiger dingen bezig.
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lIl.
Klokslag vier, zonder eerst hun boterham te eten, stonden Pierken
Fikandoes-Fikandoes en Fietriene kant en klaar. De gewichtige vraag
was overwogen of ze toch niet beter zouden doen eerst hun boterham
te gebruiken, wijl ze daarna wellicht geen tijd meer zouden hebben;
maar na grondige bespreking had Pierken het ontraden, bewerend dat
men helderder van hoofd is als men niet gegeten heeft en dat men
trouwens ook wel een eventueele ontbering voor de goede zaak moest
over hebben. Zoo had hij ook hooren beweren bij de socialisten in de
stad. Zij klopten hun kleeren af zoo netjes als dat kon, om daar
niet als bedelaars vóór die kapitalisten te verschijnen en trokken
met hun drieën door den tuin naar ft woonhuis toe. Pier ken was
stug-vastberaden, maar toch wel innerlijk ontroerd; FikandoesFikandoes zette een ongewoon zwaar tobberig en geconcentreerd
gezicht; en Fietriene lachte af en toe zenuwachtig, met korte
schokjes, telkens gansch overbodig bewerend, dat ze niet in ft
minst verlegen was.
Sefietje, die in haar achterdeur stond, zag het van verre komen. Zij
verdween dadelijk in huis, als 't ware plotseling diep ontsteld; maar
toen de drie werklui op hun klompen over het plankier traden was ze
daar weer in ft deurgat en vroeg, verbaasd en achterdochtig:
- Scheelt er wat dan?
- We zoen ne kier meniere wille spreken, antwoordde Pier ken,
zoo kalm mogelijk.
- Ne kier meniere wille spreken! herhaalde Sefietje ten diepste
verwonderd, alsof iets ongehoords gevraagd werd. Woarveuren zoe-je
gulder meniere wille spreken?
En roode vlammen kleurden plotseling haar beenderige koonen.
- Da es nou gelijk, zei Pierken, ietwat ong.eduldig wordend. Es
meniere thuis?
- Ha 'k zal ne kier goan kijken, antwoordde Sefietje.
Zij haastte zich weg.
- Es 't mij da ge moet hen? klonk eensklaps een harde stem achter
het wachtend drIetal. En, omki; kend, zagen zij meneer De Beule, dte
uit zijn tuin kwam, vóór zich staan.
Zij schrikten even van de onverwachte ontmoeting op. Doch Pierken, dadelijk zich herstellend:
- Joa, meniere, we zoen ou geiren ne kier spreken.
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- Woarveuren dàtte? vroeg hij achterdochtig, zoo ongeveer gelijk
Sefietje.
-'K zal 't ou zeggen. Keunen w'ou binnenhuis 'n menuutsjen alliene spreken, meniere? vroeg Pierken.
- Ge keunt het mij hier euk wel zeggen, meende meneer De Beule.
- Da goa zeu moeielijk, meniere, aarzelde Pierken, teleurgesteld.
Meneer De Beule werd plotseling nijdig.
- Ge'n goat mij toch zeker de wet nie stellen op mijn eigen hof!
viel hij ruw uit.
- Doar 'n es hier gien kwestie van wet te stellen; 't es om ne kier
serieus mee mallekoar te spreken, zei Pier ken, zich beheerschend.
- 'K 'n hè ik mee ulder niet te spreken! riep meneer De Beule,
eensklaps vuurrood en uit de hoogte.
- Hawèl, meniere, antwoordde Pierken, ook eindelijk zijn geduld
verliezend, IIhet-e gij mee ons niet te spreken, w'hen wij mee ou te
spreken. We komen ou vroagen,in noame van al de wir kmcinschen van
de fabrieke, of ge 't accoord zijt om onz' wirkurenvantwoalfoptiene
per dag te brengen en onz' daghure te verheugen mee vijftig centimen
doags veur de mannen en vijf en twintig centimen veur de vreiwen!
En onbeschroomd staarde Pierken zijn meester in de oogen aan.
Meneeer De Beule keek even zoekend rechts en links om zich heen,
als zocht hij een of ander voorwerp waarmede hij 't vermetel drietal
zou den kop inslaan. Hij vond niets, maar, weer opkijkend, viel zijn
verwoe~e blik op zijn vrouwen zijn zoon die, door het geluid der
stemmen opgeschrikt, met angstgezichten op den drempel van het
achterhuis verschenen waren.
- He-je dat doar g'heurd, wat da ze kome vroagen? gilde hij zijn
vrouw toe: alle doagen twee uur kurter wirken en nen halve fran
opslag per dag!
- Veur de mannen .•.• en vijf en twintig centimen veur de vreiwen,
verbeterde Pier ken kalm maar vastberaden.
- Ha moar jongens toch! kreet madam De BeuIe, wanhopig haar
handen ten hemel slaande. Meneer Triphon keek strak en peuterde
aan zijn rafelig snorretje, zonder iets te zeggen. Kaboel en Mussche,
die pas elkaar gezien hadden, draaiden de een rond den ander en besnuffelden elkander met de grootste aandacht, als wild-vreemden.
Achter een der keukenramen verscheen even het ontsteld gezicht van
Sefietje en het tweede meisje.
- Ha moar jongens toch! herhaalde diep ontsteld madam De BeuIe.
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Meneer De Beule kreeg plotseling als 't ware een zenuwcrisis.
- Gie vervloekte nieweirds! Gie sloebers! Gie scheuiers! tierde hij
buiten zichze1ven van woede, ze om beurten van het hoofd tot de
voeten uitdagend opnemend. Gie leeggangers! Gie.... gie h6ngerlijers! brulde hij eensklaps als uiterste beleediging, terwijl zijn vuisten
zich balden. Wilt ulder hoasten da ge wig zijt! Da'k ulder onder mijn
eugen nie mier 'n zie!
En dreigend, met fonkelende oogen, kwam hij naar hen toe.
- Past op, meniere! zei Pierken, plotseling heel kalm. Past op!
Ge zocht somtijds te veele keune zeggen!.... Hongerlijers zijn wel
riep Pierken eensklaps met een soort van wilden trots op zijn borst
kloppend •••• en 't es zjuust omda we gien hongerlijers 'n willen blijven
da w'ou'n verbeterijnge van ons lot komen vroagen! We willen meinschen worden, meniere en gien lastdieren mier zijn! (En heftig klopte
Pier ken nog eens op zijn borst) Meinschen, medàm! voer hij voort,
zich tot madam De Beule wendend •••• Meinschen, menier Triphon,
gij die weet hoe da we heule doagen veur ou en veur ou ouërs wirken!
Zeg gij ne kier, menier Triphon, wat da ge doarvan peist! Zeg gij ne
kier wat datte gij ••••
- Uit mijn eugen, nieweird! voagebond! gilde plotseling, in een
soort waanzinnigheidsvlaag meneer De Beule tot zijn zoon, alsof die
medeplichtig was.
- Wa es dà nou, nondedzju! riep meneer Triphon, pal van verbazing, terwijJ zijn moeder, doodsangstig, in tranen uitbarstte.
Er viel een plotse stilte van verslagenheid. De werklui begrepen
niet, snapten 't verband niet tusschen hun optreden en den wilden,
onverwachten uitval van meneer De Beule tegen zijn zoon. Zij stonden daar even radeloos en keken strak hun meester aan, alsof zij met
een krankzinnige te doen hadden. Meneer Triphon was afgedropen,
rood van vernedering en toorn en bromde vloeken. Madam De Beule
hwlde en smeekte.
- Zeu da ge nie 'n wilt, meniere? vroeg Pier ken na een poos, kort
en zakelijk.
- Nog duuzen kiers liever lei ik heul mijn kot stille! riep meneer
De Beule met een krakenden vloek.
- Doar zillen wij wel veuren zurgen, meniere, antwoordde Pier ken
wonderbaar kalm. - Kom, jongens, we goan onzen boterham eten,
zei hij tot Feelken en Fietriene. En zonder nog een woord te spreken
trokken zij alle drie, dwars door den tuin, naar de fabriek terug.
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IV.
De werklui voelden allen diep den smaad door meneer De Beule
hun afgevaardigden aangedaan. Zij voelden ieder voor ziclu;elf het
groote onrecht en de schrijnende beleediging. Zij hadden lang geaarzeld en getwijfeld vooraleer iets te \i1'agen; maar de wijze waarop
het afgewezen was konden zij niet slikken.
Zij waren boos en 't broeide en gistte •••• Zelfs de onderdanigsten
kwamen eindelij k in opstand en waren tot verzet bereid. Zij voelden
nu allen met knagende scherpheid alles wat zij hun leven lang geduldig en gedwee verdragen hadden. Pier ken, met wien ze vroeger zoo
dikwijls den spot dreven, was nu hun vaste steun en groote man geworden en zij stonden allen klaar om aan zijn wenschen en zelfs aan
zijn bevelen te gehoorzamen. Geen enkel, - de vrouwen evenmin
als de mannen, - had den minsten angst nog voor meneer De Beule;
en toen Pierken in den v~rderen loop van den zaterdagmiddag gedecreteerd had, dat zij den volgenden maandag tot de algemeene staking
zouden overgaan, was er geen enkele die tegenstribbelde. Integendeel;
't was als een opluchting, als een pak van hun hart: zij waren blijde
dat er eindelijk toe besloten was. Even beraadslaagden zij onder elkaar
of zij, ja dan neen, meneer De Beule hun besluit zouden mededeelen.
Pierken was er voor om 't wel te doen. Hij vond dat beter, waardiger,
voornamer, groot-zakelijker. Maar de anderen, eensklaps heftiger geworden dan Pier ken-zelf, achtten het een overbodige beleefdheidsvorm. Hij (dat was meneer De Beule) zou het wel merken dat er algemeene staking \Vas, als hij 's maandagsochtends geen enkel van zijn
werklui op 't appel zag komen. Pierken gaf glimlachend toe. Per slot
van rekening kon het hem toch ook niet schelen.
's Zondags, in den .namiddag, kon men in het dorp een ongewoon
schouwspel waarnemen. Het was Sefietje die dat, heel toevallig, 't
eerst ontdekte. Sefietje, door meer dan veertig jaren slaafsche onderwerping aan de familie De Beule verknocht, beschouwde eenigszins
dezer belangen als zijnde haar eigen en bezat een soort intuitief voorgevoel van de gevaren die haar meesters bedreigden. Sefietje dan,
toevallig van achter het gordijntje door haar keukenraam de straat
inkijkend, zag met de diepste verbazing Berzeel voorbijtrekken: Berzeel die anders 's zondags nooit in de gemeente bleef~ maar onwrikbaar vast op zijn eigen dorp rondliep, waar hij zich geregeld bedronk
en ruzie maakte en vocht! Nu ook, trouwens, was hij dronken en hij
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zwenkte, gedrochtelijk hinkend, luidruchtig prûtend en groote gebaren makend, door de straat met Ollewaert, het bocheltje, die insgelij ks flink aangeschoten scheen.
- Ha, wa wilt da nou zeggen! riep Sefietje tot Eleken, het tweede
meisje, verbaasd, niet dat Berzeel dronken liep, maar dat hij dronken
liep dáár in het dorp, met Ollewaert. En een roode vlam van agitatie
schoot plotseling op haar beenderige koonen.
Ook Eleken begreep er niets van. Maar Eleken zei nooit veel,mengde
zich liefst in geen verwikkelingen. Evenals Sefletje onder de plak
stond van de familIe De Beuie, vooral gepersonifieerd in meneer, zoo
zat Eleken onder de plak van Sefietje, die soms heel erg snibbig eIJ
vinnig kon zijn.
- D'r es meschien hier in 't dorp iets te doen: 'n prijsbollijnge of
'n koartijnge, opperde zij voorzichtig.
- Zoe 't wel! hoofdschudde Sefietje zeer beslist. Hij 'n zoe hij
doarveuren van zeuverre nie komen. - En Sefietje ging zwaar aan 't
zeuren en aan 't tobben waarom Berzeel toch wel zoo heelemaal
buiten zijn gewoonte in het dorp gebleven of teruggekeerd mocht zijn.
Even vóór acht uur, tegen het invallen van den avond, woonde Sefietje, door haar raam, alweer een ander abnormaal tafereel bij. Het
was nog eens Berzeel, afschuwelijk dronken, maar nu niet meer met
Ollewaert alleen: het was Berzeel aan 't hoofd van een heele bende,
waaronder Leo, Free, Poeteken en 't Koud Kieken, met Stien de Leugenaore en Komijl, en gevolgd door Fikandoes en Pier ken, die Fietriene aan den arm had. Berzeelloodste de heele bende opgewonden
naar een kroegje "Het Kloefken" en daar trokken zij allen binnen,
terwijl Stlen, even strak naast den mgang als een eerewacht, somber
opepltaade.
- Moar wa gebeurt er toch vandoage mee 't volk uit de fabriekef
riep Sefietje gealarmeerd.
De meesters waren nog aan tafel en Eleken ging afdienen. Sefletje,
die eventjes niets meer te doen had, sloeg een sjaal om en holde door
den tuin naar de fabriek toe. Zij voelde weer een intuitie, een akelig
vermoeden. Het was 't Koud Kieken die 's zondags de paarden verzorgde en 's nachts in het kamertje boven den stal bleef slapen. Hij
liep daar met die dronkenbende mee. Zou hij er wel aan gedacht
hebben eerst zijn paarden eten te geven?
Sefietje kwam langs achter in den stal en opende de deur. De vier
paarden stonden er naast elkaar op hun gewone plaats en wendden
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alle vier den kop om toen Sefietje binnentrad. Sefietje zag hun·schoone
groenachtige oogen. Zij aten niet en er was ook niets in hun kribben.
Zij stonden daar als wezens die wachtten op iets dat komen moest.
Sefietje had een dierenhart vol medelijden. "Het-e gulder eten g'had,
mijn biesten?" sprak zij ~cht de dieren aan, alsof het menschen
waren. Het vuur der onrust gloeide op haar wangen en zij stond zeer
perplex. Dat de paarden niet aan 't kauwen waren, was echter nog
geen bewijs dat zij hun eten niet hadden gekregen. 't Koud Kieken
kwam hen meestal tegen zes uur voeren en 't was nu over acht. Alles
kon wel op zijn in dien tijd. Toch was Sefietje alles behalve gerustgesteld. Had ze toevallig 't Koud Kieken met die andere slampampers
niet zien loopen, dan zou ze wel aan zoo iets nooit gedacht hebben.
Maar nu•••• !
De paarden keken naar haar om en Sefietje las als 't ware een vraag
in die groote, blikkerende oogen. Zij ging werktuigelijknaardehaverkist toe en opende die. Terstond begonnen alle vier de paarden hinnikend te stampvoeten. De ringen van de halsters rinkelden.
Sefietje vulde een maat met haver en ging er mee bij 't eerste paard.
Het dier drong haar bijna omver van graagte. De anderen woelden
ongeduldig en, om beurten, gaf Sefietje aan elk een volle maat. Toen
aarzelde zij, een beetje angstig. Was het wel goed wat ze deed? Paarden hadden natuurlijk altijd lust in haver. Dat ze 't zoo graag I\3men
was alweer toch geen bewijs dat ze niet reeds gegeten hadden. ,.Koeste gulder toch moar klappen, mijn biesten!" zuchtte Sefietje. Zij had
hun zoo gaarne ook elk een bundel hooi in de krib gegooid, maar
durfde toch niet. Het kon te veel zijn. Wat zou meneer De Beule
zeggen als morgen alle vier zijn paarden ziek stonden door overdaad!
Zeer perplex en gepijnigd in haar dierenliefde verliet Sefietje den stal,
nadat ze de dieren nog eens, zacht en meewarig, als menschen toegesproken had.
Even vóór negen, toen de luiken dicht en de lichten aangestoken
waren, weerklonk eensklaps luid bralgezang in de straat. Sefietje, die
met Eleken aan het omwasschen was, liet er haar wer k voor staan. Het
gezang klonk Wlld en als 't ware oproerig en de stemmen waren schor
en brabbelig.
- Ze zijn daar weere! Ze komen uit 't Kloefken! zei Sefietje. En zij
ging met haar oor tegen het dichte vensterluik staan. "Heurt-ge 't?"
fluisterde zij met rood-gevlamde koonen; 't es de stemme van Berzeel,
die zatlap! O! Heurt-e kier: hij vloekt lijk ne ketter!
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De deur van de huiskamer ging open en meneer De Beule verscheen
op den drempel der keuken.
- Wa es dat doar buiten? vroeg hij norsch.
- Ha 'k 'n weet nie, meniere, jokte Sefietje bevend van angst.
Eleken verliet de keuken, holde naar boven, alsof ze daar iets zeer
dringends te verrichten had.
Meneer De Beule keek haar gestoord even na, ging in de gang, opende de voordeur. Ster ker klonken, van uit de donkere straat, de brallende stemmen naar binnen. Enkele deuren werden hier en daar geopend.
- Wa scheelt er dan? vroeg op haar beurt madam De Beule, uit de
huiskamer komend.
- 'l{ 'n zie 't nie goed, moar 't denke mij dat er van ons volk euk
bij es, antwoordde meneer De Beule.
- Ha moar jongens toch! schrikte madam De Beuie.
- Os er morgen ienen zat op zijn wirk durft komen, schup ik hem
direkt aan de deure! riep meneer De Beule eensklaps woedend.
- Ge'n weet het toch nie zeker of er van ons volk bij es, trachtte
madam De Beule te vergoelij ken.
Meneer De Beule bromde nog lets dreigends binnensmonds en de
echtgenooten trokken weder in hun huiskamer. Meneer Triphon was,
als naar gewoonte, niet thuis. Het bralgezang stierf opruierig in de
verte uit.
Sefietje had in het geheel geen rust meer. Zij keek voortdurend
naar de klok; en, toen het kwart vóór tien wees, zei ze tot Eleken:
-'K goa toch ne kier goan kijken tot in de peirdestal.
- Ha moar, zij-je gij nie schouw, azeu allien in den donkeren!
schrikte Eleken.
- 'K 'n vertreiw het niet; die oarme biesten 'n zillen gien eten
g'had hèn, kreunde Sefietje, bijna op 't schreien af.
Zij stak een klein olielantarentje aan en verdween in den somberen
tuin.
Zoodra zij bij den stal kwam, hoorde zij de paarden bewegen en de
halsterringen rinkelen; en toen zij de deur opende werd zij door een
onrustig gehinnik en hoevengetrappel begroet. De dikke stroolaag
van de legers ruischte en ritselde en de groote, mooie paardenoogen
keken blikkerend in de omgewende koppen naar het lichtje dat Sefietje in de hand hield.
- Guust, zij-je gij doar? riep Sefietje naar de trap van het zolderkamertje gaande.
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Geen antwoord.
Guust, - het zoogenaamde "Koud Kieken/' moest op zijn allerlaatst, om half tien op zijn zolderkamertje boven den paardenstal zijn.
Dat was een strenge eisch van meneer De Beu1e en daaraan werd ook
door 't Koud Kieken altijd stipt voldaan. Nu was het reeds tien uur,
- Sefietje hoorde met afgrijzen de tien tragen slagen op den ker ktoren galmen, - en 't Koud Kieken was niet op zijn post! "Guust, zij
je gij doar?" vroeg ze nog eens. Maar voor de tweede maal kwam er
geen antwoord en Sefietje, even de trap opklimmend en haar hoofd
boven het valluik stekend, constateerde dat het bed niet aangeroerd
was. 't Koud Kieken was dus niet gekomen en had ook, zonder eenigen twijfel, zijn paarden dien avond geen eten gegeven. En dit was
voor Sefietje iets zoo verschrikkelijks, zoo iets-alles-omverwerpends,
dat zij ervan begon te snikken en als gebroken van smart met haar
lampje de treden afdaalde.
Zij ging weer naar de haverkist toe en vulde ditmaal gul de maat;
en met haar korte, kleine armpjes gooide zij ook, al haar krachten inspannend, dikke hooibundels in de hooge kribben. Moesten die arme
paarden ook niet drinken? Sefietje zuchtte en aarzelde. Zij wist niet
of het wel goed was, zoo onder hun eten. Toch vulde zij aan de pomp
een emmer en ging er mee rond. Het was bijna boven haar krachten
om hem tot de hoogte der kribben op te tillen. Zij morste en haar voeten waren nat. Twee paarden wilden drinken; de andere aten maar
lustig door. Deze die dronken, haalden, als door een stille zuigpomp,
het koele vocht naar binnen. De anderen flapten er even in met hun
bovenlip en morsten, alsof zij er vies van waren. Wanhopig trok Sefietje de staldeur dicht en ging heen.

v.
Zij kon van gansch den nacht niet slapen. Aldoor spookte het gruwelbeeld haar vóór den geest. Wat mocht er in -'S hemelsnaam toch
gebeurd zijn en wat stond er tegen den volgenden ochtend te wachten? Om vijf uur was Sefietje reeds op de been. Dat was het uur
waarop het Koud Kieken de paarden hun ochtendvoer moest geven.
Wie weet! Misschien was hij Iaat in den nacht toch binnengekomen!
Huiverend in de kille lucht, met een wollen sjaal om het hoofd, liep
Sefietje naar den stal toe.
Niets! Nog steeds geen mensch! Sefietje liep gejaagd naar de machi-
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ne-kamer, waar zij wist dat Bruun de stoker reeds mgest zijn om zijn
vuur aan te maken. Tot haar stomme verbazing stelde zij vast, dat die
ook op zijn post niet was. Toen werd het Sefietje bang om 't hart. Zij
holde naar huis, vertelde haar ervaringen aan Eleken, die pas beneden
kwam, ging even roerloos, met in haar schoot gevouwen handen naast
de kachel zitten, alsof haar allen moed ontzonk. Eleken begon angstiggejaagd heen en weer te rennen.
Om zes uur, toen het gewone werk zou aanvangen, bleef de fabriek
zoo doodsch en zoo stil als een graf. Sefiet;e durfde er niet eens meer
heen te loopen; 't was alsof het haar 't leven zou kosten. Maar zij
stuurde Eleken even naar 't "vreiwevolkskot"; en deze kwam dadelijk terug met het ontzettend bericht, dat, noch in het "vreiwevolkskot," noch waar ook in de gansche fabriek, een levend schepsel was te
zien.
- 't Es d'algemiene wirkstoakijnge, zuchtte Sefiet;e toonloos.
Om half zeven kwam, als eIken dag, meneer De Beule beneden.
Van op zijn kamer was hij getroffen geweest door de ongewone
stilte in de fabriek; en dadelijk vroeg hij aan Sefietje:
- Hoe komt dat da ze nie'n droaien?
- Meniere, antwoordde Sefietje, hikkend en hijgend van benauwde
ontsteltenis, doar 'n es noch God noch meinsch in de fabrieke!
- Watte! riep meneer De Beuie. En hij holde zoo naar buiten.
Sefietje liep in allerijl naar boven om madam De Beule en meneer
Triphon te waarschuwen. Zij kwamen ontdaan in de keuken, op het
oogenblik dat meneer De Beuie, half gek van opwinding en woede,
uit de fabriek terugkeerde.
- Wilt-e nou ne kier wa weten van die sloebers! gilde hij, van zooverre hij zijn vrouw ontwaarde.
Madam De Beule hoefde niets te weten. Zij wist al meer dan
genoeg. Zij wrong haar handen in elkaar en zuchtte:
- Da es toch iets, ne-woar?
- Die sloebers! Die smeirlappen! Die leeggangers! Die voagebonden! bulderde meneer De Beuie. Doar 'n zal gien ienen mier ne voet
in de fabrieke zetten! Seffens om ander volkl
- Wie zoen we nemen? vroeg angstig madam De Beule.
Die nuchtere vraag scheen meneer De Beule scherp te hinderen en
te prikkelen.
- Ge 'n peist toch zeker niet da 'k doarmee verlegen zittel brulde
hij. Zenuwachtig wendde hij zich tot Sefietje en beval:
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- Goa iest en veural noar Stien de Leugenoare om hem te vroagen
of-ie-hij de peirden wilt oppassen. Een kreet van woede kropte in zijn
keel; hij bulderde:
- Die smeirige schurken! Z'hen die oarme biesten zonder eten
loaten stoan!
- T'n doet, meniere; 'k hè z' ik gisteren oavend nog wa hoaver en
wa heui gegeen, zei Sefietje, heesch van ontroering. En zij haastte
zich naar Stien de Leugenoare toe.
Wat ze nu het allereerste noodig hadden was een stoker-machinist
Wie zou Bruun kunnen vervangen?
Zij zochten en vonden niemand die daarvoor geschikt leek.
- Door ke Pruime, meschien? stelde madam De Beule schuchter
voor. Als gesard haalde meneer De Beule woest zijn schouders op.
- Loat ons serieus zijn, e-woar! bromde hij kwaadaardig.
Madam De Beule kroop in haar schulp terug.
- 'K kan ik wel stoken, zei plotseling meneer Triphon, zonder
zijn vader aan te kijken.
- 0, joa jongen, doe gij dàtte! jubelde madam De Beuie, haar zoon
vol bewondering, als een reddende engel aanschouwend.
Meneer De Beule zei niets en bl~ef, uit ouden wrok, zijn zoon negeeren; maar zijn zwijgen-zelf beteekende, dat hij in die schikking
toestemde.
- Als "stampers," voer hij, iets zachter gestemd, voort, zoen we
Doorke Pruime, Sies van Lierde en Vloaeksken keune vroagen. Als
steenknecht Peetse Fnieze; als mulder Soarlewie Soarels.
Madam De Bettle knikte goedkeurend, toestemmend. Meneer
Triphon, in het besef der gewichtige taak, die weldra op hem zou
rusten, zette een ernstig, aandachtig, energiek gezicht. Hij rekende
vlug uit, dat zijn bedrijf als stoker hem niet beletten zou 's avonds, en
ook 's zondags, naar Sidonie toe te gaan. Zij raakten op dreef, er
kwam iets zegevierends in hun stemming.
- En als vreiwevolk? vroeg madam De Beu]e.
Eensklaps, bij het enkel hooren van dat woord, stoof meneer De
Beule weer tot een toppunt van woede op.
- Gien vreiwevolk mier, nondedzju! bulderde hij. 'K'n wille gien
vodden op mijn hof mier zien! En even bliksemden zijn oogen naar
meneer Triphon, alsof hij hem omver wou schieten.
Madam De Beule drong niet aan. Zij kroop opnieuw voorzichtig
in haar schulp terug en meneer Triphon deed of hij den uitval niet
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hoorde en bemoeide zich even met Kaboel en Mussche, die elkaar met
de grootste aandacht besnuffelden, alsof zij elkander in geen jaren
hadden gezien. De deur ging open en Sefietje kwam binnen. Zij zag
blakend-rood van zich te haasten.
- Stien zal de peirden verzorgen. Hij es al bezig mee z'ulder hoaver
te geen en ze te kammen, berichtte Sefietje.
Dat bracht verlichting. Meneer De BeuJe betuigde zijn tevredenheid door een gedempt geknor en zei:
- Da es goed. Sefie eet gij nou iest ouën boterham en goa gij tons
ne kier noar Doorke Pruime's, noar Sies van Lierde's en noar Vloakskes en vroagt ulder of da z'hier in 't stampkot wille komen wir ken.
Goa van doar noar Peetse Fnieze's en naar Soarlewie Soarels en
vroagt ulder of z'als stienknecht en als mulder wille komen.
- 'K hè mijnen boterham al geeten; 'k zal direkt goan meniere,
antwoordde Sefietje onderdanig. En dadelij k was ze weer weg. Meneer
en Madam De Beule gingen insgelijks hun ontbijt gebruiken, dat
Eleken, met gejaagde bewegingen en klapperende rokken, in de eetkamer opdiende.
- Woarom leupt da meissen toch altijd zeu gejoagd! mer kte meneer
De Beule geprikkeld op. Madam De Beule trachtte hem aan 't verstand te brengen dat ze 't nog al druk had, nu Sefietje weg was. Kaboel
en Mussche gingen, als naar gewoonte, schooierig mee ontbijten.
De meesters waren nog niet van tafel opgestaan, toen Sefietje daar
reeds terug was. Zij hijgde van de inspanning en 't zweet stond op
haar mager aangezicht. Zij zag er tragisch uit en bracht teleurstellende
tijdingen mede.
- Meniere, zei ze, met een stem die haast geen klank meer had,
"die meinschen zijn amoal in 't wirk en 'k'n hè niemand anders as
Vloaksken keune krijgen."
- Godverrr .... ! bulderde meneer De Beule met een vuistslag op de
tafel dat de kopjes en de schaaltjes ervan rinkelden.
Sefietje stond 't huilen nabij. Madam De Beule sperde schrikoogen
open. Meneer Triphon voelde de kracht in zich wankelen.
- Zoen we niemand anders keune krijgen? zuchtte madam De
Beuie.
- 'K'n wille godverr .... niemand anders meer! bulderde meneer
De Beule, met een nieuwen, rinIonkelenden vwstslag op de tafel. 'K
sluite mijn kot, 'k legge stille en we zillen ne kier zien wie dat het 't
langst zal uithouwenl
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Hij stond op, rukte buiten, holde, dik van woede, naar de fabriek
toe.
- Wa goan we nog belevenl zuchtte madam De Beule handenwringend.
Sefietje trok geknakt, alsof ze den genadeslag gekregen had, naar
haar keuken terug.

VI.
Meneer De Beule hield stug en hardnekkig woord. Hij ging zelf al
de deuren der fabriek op slot doen, overtuigde zich dat Stien de Leugenaore en zijn knecht Komijl voorloopig de paarden zouden voeren
en verzorgen; en toen Vloaeksken, de eenige arbeider die zich bereid
had verklaard in de fabriek te komen werken, in den loop van den
morgen verscheen om te hooren wat zijn taak zou zijn, ontving
meneer De Beule hem koel en nurksch en verklaarde hem op zeer beslisten toon, dat hij zijn fabriek gesloten had en er voorloopig niet aan
dacht die weer in gang te zetten.
Eenige dagen verliepen. Meneer De Beule liep als een dondergod
heen en weer, zonder eigenlijk iets uit te voeren. Meneer Triphon,
die nu absoluut niets meer te doen had, drentelde insgelijks doelloos
rond en trachtte vooral elke ontmoeting met zijn vader te vermijden;
en madam De Beule was een en al klagen en zuchten, terwijl in de
keuken de doodsche stilte heerschte als van een graf. Alleen Eleken
bleef nog steeds gejaagd heen en weer rennen en dit prikkelde meneer
De Beule zoo buitenmate, dat hij haar eens tegenhield en, wijl hij nu
op niemand meer te brommen had, eensklaps heftig tegen haar begon
te "schieten:'
- Nondedzjul woarveuren leupt-e gij azeu standvastig over end
weerel brulde hij woedend.
- Ha, om mijn wirk te doene, meniere, schrikte 't meisje hevig.
- Keunt-e da nie wa rustiger doen, •.•• verdomel raasde meneer De
Beuie.
Het meisje zei niets meer, schoof schuchter weg, met zachter gefladder van rokken; maar heel dien middag liep ze met betraande
oogen rond en 's avonds kwam Sefietje met rood-gevlamde koonen
aan madam De Beule mededeelen, dat Eleken waarschijnlijk met het
eind der maand vertrekken zou.
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Over de stemming onder de stakende werklui waren diverse geruchten in omloop. Het heette dat zij vastbesloten waren al hun
eischen onvoorwaardelijk vol te houden, maar er werd ook verteld~
dat de vrouwen van enkelen, minder met het besluit ingenomen, begonnen te klagen en te mopperen en aandrongen om hun mannen
weer aan 't wer k te krijgen.
De stakers liepen soms slenterend door de straten en trokken dan bij
voorkeur voorbij meneer De Beule's huis, als bij wijze van protest of
uitdaging. Enkelen hadden het socialistisch krantje in de hand en
lazen dit met opzet, zoodat men het van uit meneer De Beule'swoning
goed kon zien. Er hadden reeds twee artikels in gestaan over de staking, waarin natuurlijk hun partij genomen werd en waarin meneer
De Beuie, met een zinspeling op zijn naam, als een beul en bloedhond
afgeschilderd en uitgescholden werd. Bedoelde krantjes werden dan
ook telkens heimelijk in meneer De Beule's brievenbus gestopt.
Pierken voerde de bende aan en hield soms in de straat drukke betoogen. Fietriene liep naast hem, meestal de eenige vrouw; een enkele
maal vergezeld door Lotje of door Zulma. Free, Poeteken, Leo, Fikandoes-Fikandoes, Bruun de stoker, Miet da kalf euk! en nog een
paar anderen kuierden mee, met de handen in hun broekzakken, blij kbaar zich vervelend, in doelloos wachten op een oplossing, die maar
niet scheen te zullen komen. Berzeel was met te zien. Het heette dat
hij naar zijn gemeente terug was. De menschen kwamen nieuwsgierig
op hun drempels staan waar de stakers voorbijtrokken en heel het dorp
was plotseling verbazend stil geworden, sinds men er den hoogen
schoorsteen der fabriek niet meer zag rooken en er het bonzend gedreun der op-en-neer-dansende heien niet meer hoorde.
Soms liepen Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl een eindje
met de stakers mee. Dat was een heele gebeurtenis geweest. Toen
meneer De Beule dat voor 't eerst van achter zijn gordijnen zag, ontvlamde hij in zulk een heftige woede, dat hij op staanden voet de beide
mannen uit hun betrekking bij de paarden wilde ontslaan. Het smee ken
van zijn vrouwen het nuchter besef dat hijzelf dan wel gedwongen zou
zijn de dieren te verzorgen en te voeren, bracht hem echter spoedig
tot een rustiger beschouwing van 't geval en hij besloot, alvorens zulk
een krassen maatregel te nemen, Stien en zijn knecht eens over de
zaak te onderhouden. Hij ging naar den stal toe op het uur dat hij
wist dat ze daar waren en zei, met moeite zijn ziedenden toorn beheerschend :
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- Stien, 'k hè ou doar van den uchtijnk mee de voagebonden zien
leupen!
- Joajik, meniere, antwoordde Stien, die dadelijk begreep waarover meneer De Beule het had •••• Joajik •••• en 'k zoe wille zien dat dat
onneuzel spel gedoan woare.
- Veur mij mag het tien joar lank duren! blufte hoog meneer De
'BeuIe.
- Veur mij niet, meniere; veur mij niet! riep Stien met nadruk. Ik
ben d'r euk mijn wirk mee kwijt in de fabrieke. Ik zoe willen hen da
ge van weerskanten overienkomt!
Stien, die gek deed als hij dronken liep en opepitaade, kon, als hij
nuchter was, wel eens goed en zuiver oordeelen, evenals hij goed
werken kon, wanneer hij maar wilde. Hij kende ook geen schuchterheid en durfde doorgaans flink de dingen zeggen. Hij keek meneer
De Beule met vrank-eerlijke oogen aan en voer voort:
-'K hè mee allemoal gesproken en d'r zijn goeje en slechte onder,
meniere. Pier vroagt te veele en 't es hii die d'ander opmoakt. Fietriene es mee hem en Fikandoes euk. Moar 'k'n hè d'r gien doekskes
aan gedoan; 'k hè ulder gezeid da ze te veele vroegen en da z'ongelijk hán. Moar als d'ander iets kregen, meniere, ze zoen kontent zijn
en weere kome wir ken.
- Niets. Giene eens! brulde meneer De Beule.
- G'hèt ongelijk, meniere! G'hèt greut ongelijk! antwoordde Stien
vrijpostig.
- 't Koud Kieken hè mijn peirden zonder eten loate staan! hikte
meneer De BeuIe, rood van toorn.
- 't Spijt hem, meniere; hij 'n zoe 't nie mier doen, verzekerde
Stien. En Komijl herhaalde Stien's woorden, even wrijvend aan zijn
rooden, di kken neus, alsof dit orgaan mede zijn meening bekrachtigde:
- Nie, •••• noeit mier doen.
- As ze moar "iets" 'n kregen! drong Stien de Leugenoare aan.
Bij veurbeeld: telkens twie dreupels in plaatse van ienen; en 's oavens
ten halver achten uitschien in plaatse van ten achten. 'K geleuve da ze
daarmee bijkans allemaal kontent zoen zijn. Van Free, en Pee, en
Ollewaert, en Berzeel weet ik het zeker. ER d'ander zoen waarschijnlijk volgen ••• .!
- Joa, twie dreupels in ploatse van ienen, echode KomijI. En zijn
roode neus bewoog in zijn roetig gezicht, alsof hijzelf die heerlijkheid
reeds proefde.
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- Niets! Niets! herhaalde stug meneer De Beuie, met nog sterkeren nadruk. En hij verliet den stal om aan 't gesprek een eind te
maken.

VII.
't Was eigenaardig en niemand wist of begreep eigenlijk hoe het
gerucht in omloop kwam, maar 't liep hardnekkig door het dorp: dat
de arbeiders zouden tevreden zijn en dat de staking eindigen zou, als
meneer De Beule erin toestemde een half uurtje minder te doen
wer ken en dagelij ks twee borrels meer te geven.
Sefietje had ervan gehoord; en Eleken, die nu toch maar niet op 't
einde van de maand zou weggaan, had ervan gehoord; en ook madam
De Beule had ervan gehoord: het hing als 't ware in de lucht en men
kreeg soms den indruk alsof de menschen, die met den neus in den
wind op de hoeken van de straten stonden, de gevolatiliseerde emanaties van den verzoenenden alcohol aan het opsnuiven waren. Het liep
naar 't einde van de eerste stakingsweek en men voelde dat de zondag
als een dag van krisis naderde, waarop het konflikt, of bijgelegd,
ofwel verscherpt zou worden. Al vroeg in den ochtend zag men Pierken gejaagd en met gefronst gezicht door de straat loopeu; en om
tien uur, na afloop der hoogmis, werd door vreemde venters het socialistisch courant je uitgedeeld, waarin een hevig-bits artikel voorkwam tegen de verloopen broeders, welke er eventueel aan denken
zouden, hun heiligste rechten en hun waardigheid als mensch voor
een smerigen, giftigen borrel jenever te verpanden.
Om elf uur verscheen Stien de Leugenoare in meneer De Beulc's
huis. Hij was licht aangeschoten, met vochtig-strakke oogen, klaar
om te opepitaën. Maar hij hield zich goed, vroeg halsstarrig om
meneer ever te spreken; en toen deze eindelijk, niet zonder weerzien,
te voorschijn kwam:
- Mag ik, meniere? Mag ik? vroeg. hij dringend.
- Wa mient-e, Stien? vorschte meneer De Beuie, achterdochtig
wenkbrauwfronsend.
- Ulder zeggen da ze twie dreupels zillen krijgen en ten halverachten meugen uitschien?
- 0, doe het toch! smeekte madam De Beuie, die 't gesprek bijwoonde.
- Moar 'n bemoeit ou doar ne kier nie mee! riep meneer De Beule
gesard.
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Madam De Beule ging schuchter op zij en zuchtte.
Stien keek strak meneer De Beule aan, voelde dat hij wankelde.
- 'K goa 't ulder zeggen! 'K goa 't ulder zeggen! jubelde hij, plotsehng geestdriftig en week opgewonden naar de deur.
- Ge moet weten wat da ge doet, Stien! riep meneer De Beule
bijna dreigend.
- 'K wete wat da 'k doe! 'K wete wat da 'k doe! antwoordde Snen
gansch opgetogen. En in een ruk was hij weg.
- Ze zillen komen! zuchtte madam De Beule, als van een zwaren
last bevrijd.
Maar meneer De Beule keek haar nijdig aan en zei:
- Ge'n weet gij doar niets van. En bovendien 't es nog de vroag of
ik ze loate weere komen.
Madam De Beule vond het beter niets meer te zeggen. Zij ging bij
Sefietje in de keuken het middageten bestellen.

VIII.
De zondag verliep, zeldzaam en buitengewoon stil. De rust als iets
doodsch, alsof het gansche dorp was leeggeloopen. Meneer Triphon,
die tegen vijf uur thuis kwam, berichtte dat hij, tot zijn groote verbazing, Berzeel in 't dorp ontmoet had en dat hij niet dronken was.
- Was hij nie zat! riep Sefietje, eveneens ten diepste verwonderd
en bijna, als door iets abnormaals, verontrust en teleurgesteld.
- Nien hij, absoluut nie zat. Zeu nuchter of da 'k zelve ben, bevestigde meneer Triphon.
- Ha moar jongens toch! riep Sefietje met een soort van consternatie. En de roode agitatie-vlammen kwamen op haar koonen.
- Scheelt er iets? vroeg madam De Beule op 't geluid der stemmen
uit haar kamer komend.
- 0, ba nien 't, memà. Anders nie of da Berzeel in 't dorp leupt
eo dat hij nog Die zat 'n es, herhaalde meneer Triphon.
- Zeul Ha, dat es wel! meende madam De Beuie.
Meneer De Beuie, die in zijn bureau aan 't schrijven was, kwam
insgelijks, op 't geluid der stemmen, vragen wat er gaande was.
Madam De Beule deelde hem de abnormale tijding mede, eraan toevoegend, dat het haar een bijzonder gunstig teeken scheen.
- Was hij alliene? vroeg meneer De Beule aan zijn vrouw, als naar
wrokkige gewoonte systematisch vermijdend rechtstreeks tot zijn
zoon het woord te richten.
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- Was hij alliene, Triphon? bracht bedeesd madam De Beule de
vraag over.
- Heul alliene, antwoordde meneer Triphon op matten toon, van
zijn kant ook vermijdend om zijn vader aan te kijken.
- 't Kan nog komen. 'T 'n es nog niet te loat om zat te leupen,
meende meneer De Beule smalend. Toch was bij niet bepaald uit zijn
humeur, dien middag. Integendeel. Hij had bijna iets opgewekts, in
zooverre althans als zulks bij hem mogelijk was. Hij stak een kort
eindje sigaar op, wat doorgaans een goed teeken was en ging terug
naar zijn bureau. Kaboel en Mussche, die elkaar even als vreemden
oversnuffeld hadden, volgden elk zijn meester.
Toen het op den kerktoren zes uur geslagen had, kwam meneer De
Beule weer uit zijn bureau en ging, door Mussche vergezeld, zijn
ronde doen om de fabriek. Bij den paardenstal gekomen zag hij, op
korten afstand, drie mannen met elkaar in druk gesprek. Hij herkende Stien de Leugenoare, zijn knecht Komijl en, tot zijn niet geringe emotie •••• het Koud Kieken!
Het bloed golfde in meneer De Beule op en hij had een machinale
bevlieging om den paardenknecht, die den vorigen zondag zijn
dieren zoo schandelijk en zoo moedwillig had verwaarloosd, weg te
jagen. Een even vlugge, werktuigelijke bezinning, weerhield hem. Het
drietal stond met den rug naar hem toe en had hem niet zien komen;
hij wenkte Mussche, trok zich terug, bleef daar even staan, achter een
muur verscholen. Het zeer geanimeerd gesprek klonk tot hem door,
zonder dat hij er eigenlijk den zin van kon opvangen; maar hij zag 't
Koud Kieken met de haverzeef naar buiten komen en hoorde hem de
korrels heen en weer schudden, terwijl het lichte kaf, met stof gemengd, als ijle rook over de binnenplaats wegwoei. 't Koud Kieken
had dus ongevraagd zijn taak hervat! 't Koud Kieken althans staakte
niet langer.
Meneer De Beule keerde zich voorzichtig om en stapte weer naar
huis toe. Madam De Beule zag hem in agitatie komen en vroeg,
~oodra hij binnen was:
- Wa scheelt er dan? Ge ziet er zeu gëaltreerd uit!
- Wat dat er scheelt! hijgde meneer De Beuie: Da 'k mij moe inhouen of da 'k er doar ienen van 't hof zoe schuppen!
- Och Hiere toch! Wie dàtte? schrikte madam De Beuie.
- 't Koud Kieken! Hij es bezig mee de peirden te geven!
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- Ol getn meugt niet! Getn meugt niet! angstigde madam De
Beule met smeekend-uitgestrekte handen.
- Zoe tt hij meschien nie verdienen? raasde meneer De BeuIe.
- Joajl Joaj! Moar getn meugt toch niet!
- Dat tt nie tn woare •••• ! bromde meneer De Beule dreigend.
- Nie, nie; os tt ou btlieft tn doe tt niet! smeekte madam De BeuIe.
Meneer De Beule deed of hij slechts met de grootste moeite tot bedaren was te brengen, maar gai toch eindelijk met weerzin toe. Alleen
zwoer hij dat hij het Koud Kicken weg zou schoppen, als er voortaan
ook maar het minste aan zijn dienst ontbrak.
- Doar tn zal veurtaan wel niets meer aan ontbreken. Z'hén nou
ne kier 'n lesse g'had! meende verzoenend madam De BeuIe. En zij
troonde hem zachtjes mee naar de eetkamer, waar Eleken het avondmaal kwam opdienen.
Er was kip met sla, waar meneer De Beule buitengewoon veel van
hield; en hij at met graagte en overvloedig, alsof hij een vijand verslond.
Na het eten droop meneer Triphon stil af en ging in de schemering
naar Siednie toe.
- Och Hiere! zuchtte madam De Beule tot Sefietje, die in het
geheim was, "Och Hiere! Hoad hij da nou toch veur dezen oavend geloaten!"
- Joa joa, medám, past op os g'in d'handen van 't slecht vreiwevolk zit! antwoordde Sefietje alarmistisch.
Madam De Beule drong niet aan, ging weer in de huiskamer om
haar man daar bezig te houden.
Gelukkig kwam meneer Triphon heel vroeg terug. Hij was daar
reeds om half tien en bracht een eigenaardig bericht mee, dat hen
allen zeer ver.baasde: Pierken liep nu zat in 't dorp; Pierken, die
anders nooit dronk en nu met Fikandoes-Fikandoes de herbergen
afliep en overal wilde ruzie maken. Berzeel was bij hem, absoluut
nuchter, en heel bezadigd, zich inspannend om Pierken te bedaren en
hem met zich mede naar hun logement te krijgen. Zij warenjuist uit
de "Ope van Vrede" gekomen en trokken nu naar tt "Kloefken" toe.
- Ha moar jongens toch! riep madam De Beule met in elkaar geslagen handen.
Meneer De Beule slaakte een korten, nijdigen grijnslach.
- tt Es den omgekierde weireld! schimpte hij.
Meneer Triphon ging met een bewust gevoel van zelfvoldaanheid
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naar de kev.ken toe. Hij vond er Sefietje met rood-gevlamde koonen
in groote agitatie, terwijl Eleken gejaagd heen en weer liep.
- Bruun de stoker hè doar geweest, fluisterde Sefietje.
- Bruun de stoker! Woarómme! riep meneer Triphon verbaasd.
- Om de sleudersl
- De sleuders van de fabrieke?
Sefietje knikte zwijgend.
- En hè-je z'hem gegeven?
- Hij hè ze gepakt! zei Sefietje.
- Hè-je 't aan pepa gezeidl
- Moar nien nien ik! hijgde Sefietje.
Meneer Triphon zette zijn pet op, holde in de duisternis naar de
fabriek toe. Hij rukte aan al de deuren, vond alles dicht gesloten.
Boven de deur van den paardenstal zag hij licht op het slaapkamertje
schemeren. Hij begreep dat het Koud Kieken daar op zijn post was en
sloop stilletjes weg. Met een gevoel van onrust en onzekerheid werd
de nacht ingegaan.

IX.
Om vier uur was Sefietje reeds wakker. Het kwam haar voor, alsof
ze in haar lichten slaap, iemand onder haar raam had hooren voorbijgaan. In de grijze ochtendschemering lag zij een heele poos te luisteren, hoorde niets meer. Maar de onrust broeide in haar; zij stond op,
schoof het gordijntje weg, keek in den mistig-grijzen tuin.
Een doffe kreet ontsnapte haar. Over de nog schemerige hooge
kruinen van de boomen, rekte de fabrieksschoorsteen zijn rechte,
bleekroode kaars uit en uit de zwarte opening krinkelde een lichte,
rosse rookpluim ten ijlen hemel op. Sefietje begreep dat Bruun daar
reeds aan 't stoken was, dat de staking was geëindigd en dat straks de
fabriek weer werken zou. Eén ontzaglijk-diepe vreugd trilde in haar,
met de belangen der familie vergroeide, slavenziel. Zij ging naar 't bed
van Eleken toe en maakte haar wakker.
- Wat es er? Wa scheelt er? gilde de jonge meid in wilden angst.
- Zwijgt! De koave van de fabrieke reuktl De koave van de fabrieke reuktl jubelde Sefietje.
- Och! .... kreunde Eleken en sliep zwaar weer in.
Om zes uur, precies om klokslag zes uur, hoorde Sefietje,diereeds
ruim drie kwartier zenuwachtig-opgewonden in haar doodsche
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keuken zat te wachten, een welbekend gegons en een poos daarna begonnen de heibalken als 't ware een vreugdepas te dansen. Dadelijk
waren meneer en madam De Beule en meneer Triphon beneden. De
triomf glansde op hun gelaat en meneer De Beule juichte vinnig:
- Haha! •..• Z'hen toch 't heufd in de scheut moeten leggen, de
mannekes!
- Zoe 't vreiwevolk doar euk zijn? vroeg madam De Beule.
Eleken werd op staanden voet naar de fabriek gezonden. Zij keerde
bliksemsnel terug en berichtte:
- Al 't vreiwevolk es op ulder wirk, uitgeweird Fietriene.
- De dieë 'n moe euk moar nie mier komen! smaalde meneer De
Beuie.
Zij gingen dadelijk aan hun ontbijt en beraadslaagden wat hen nu
te doen stond.
- D'r noartoe goan! meende meneer Triphon.
Meneer De Beule maakte een zenuwachtige beweging. Hij wilde
zijn zoon niet te woord staan; hij wendde zich tot zijn vrouwen zei:
- As ik goa, schup ik ze wig! Zoe-je gij nie beter goan?
- 'K zàl goan, antwoordde madam De Beuie, terstond bereid.
- En zegt ulder surtQut, as 't nog ne kier gebeurt, of as er euk nog
iets mankeert aan ulder wirk, da'k z'allemoal op stroate schuppel
foeterde meneer De Beuie.
Madam De Beule zweeg. Zij maakte spoed met haar ontbijt, stond
op.
- Goa-je gij mee? vroeg ze aarzelend en schuchter aan meneer
Triphon.
Zij vreesde verzet van haar man, doch hij zei niets. Hij negeerde
zijn zoon, maar vond het blijkbaar wel goed, dat deze in zijn pláats de
onpleizlerige opdracht hielp waarnemen. Moeder en zoon kwamen in
den heerlijken zomer-ochtend buiten.
De frissche bloemen bloeiden in den schoonen tuin, nog gansch
wazig bepareld en bedauwd, als omfloersd met licht-doorschijnend
grijs over hun roode en paarse en blanke weelde. De boomen droomden nog: alleen de hoogste kruinen tintelden goudgroen in 't rijzend
zonnelicht. De bladstille atmosfeer was van een heerlijk-verkwikkende frischheid, als vloeide ergens onzichtbaar een overmilde bron van
gezondheid en geluk.
Zij kwamen bij de machinekamer en openden de deur. De roode
muil van 't vuur stond gapend open en Bruun de stoker was druk
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bezig groote schopvollen steenkool in den verslindenden oven te
schieten. Zijn bezweet gezicht zag in den felIen weerschijn rood; zijn
zwarte baard krulde fijn, als donkergloeiende metaaldraad. Hij schoof
heel vlug op zij toen hij madam De Beu1c en haar zoon zag binnenkomen en groette, beleefd, maar gewoon, alsof er niets gebeurd was:
- Dag medám. Dag menier Triphon.
- Dag Bruun, antwoordde zij beiden.
Er was een korte stilte. Bruun ging ijverig voort met kolen op het
vuur te schieten, maar madam De Beuie, bewust dat ze toch iets
moest zeggen, riep al haar moed bijeen en sprak:
- Moar Bruun, wa hèt-e gulder toch gepeisd van ons azeu in de
steek te loaten?
Bruun kuchte. Het leek er wel naar of hij een antwoord wou geven,
doch het kwam er niet uit. Hij kuchte nog eens cn keek met aandacht
in zijn vuur, dat hij even met een langen pook oprakelde.
- 'T'n zoe toch gienen twiede kier meugen gebeuren, Bruun, ging
madam De Beule kalm voort; "nou hè 't meniere nog deur de vijngers gezien, moar dat 't nog ne kier moest gebeuren 't'n zoe nie gepast zijn, zille!
Bruun hield op met rakelen en keek madam De Beule even aan.
Hij wou beslist iets zeggen en uitte alvast een klank. Doch verder
kwam het weeral niet; het scheen of Bruun de woorden maar niet
vinden kon die hij behoefde om zijn gevoelens uit te drukken. Madam De Beule drong trouwens niet aan. Zij had hem nu gezegd wat ze
te zeggen had; en met meneer Triphon trok ze naar 't "stampkot" toe,
waarin de heien oorverdoovend dreunden.
Meneer Triphon merkte met den ~ersten oogopslag, dat twee der
banken onbezet waren: die van Pierken en van Fikandoes! Hij fluisterde 't vlug zijn moeder in 't oor; en zij schoven langzaam langs de rij,
den stillen groet der arbeiders beantwoordend.
De anderen waren er allemaal. Berzeel was er, absoluut nuchter, en
heel ernstig, heel deftig; alsof hij 't gevoel had, dat nu een groote en
gewichtige verantwoordelijkheid op hem rustte. Leo was er, Free was
er, Poeteken was er, en ook Ollewaert, allen even stil en ernstig, met
geconcentreerde gezichten, of zij zware problemen bestudeerden. Pee
stond reeds wit-bestoven als een sneeuwman bij zijn ratelenden graanmolen; en Miel da kalf euk! en de andere "steenbok" liepen ijverig
om hun reusachtige plettersteenen rond. Miel bleef even onbewegelijk staan toen hij madam De Beule en meneer Triphon zag natleren
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en zijn dikke wenkbrauwen trokken zich bijna tot in zijn laaggeplante, dichte haren op. Het leek wel of hij nog geen zier begreep van
alles wat gebeurd was en m~ar steeds naar de oplossing van 't raadsel
wachtte.
De mannen hadden gegroet zonder een oogenblik hun werk te
staken; en het gebons der heien was zoo hevig, dat madam De Beule
en haar zoon eigenlijk geen kans zagen om daar, welk gesprek ook,
aan te vangen. Er was ook feitelijk niets anders te zeggen dan 't geen
ze reeds aan Bruun hadden gezegd, die het hun wel ;ou overbrengen;
alleen hadden zij wel willen weten waarom Pier ken en Feelken niet
gekomen waren en wat die twee ook verder in hun schild voerden.
En meneer Triphon, gebruik makend van een kort moment betrekkelij ke stilte, vroeg het, met een gilstem, aan Berzeel:
- Komt Pier nie mier?
- Joajoaj, meniere, moar hij es 'n beetse ziek; hij hè heufpijnel
gilde Berzeel terug.
- En Feelkenl
- Dat 'n weet ik nie, meniere, antwoordde Berzeel met het gespannen-verantwoordelij k gezicht van een minister.
De heien raasden harder op, de mannen zaten in hun werk verdiept; en madam De Beule en meneer Triphon, niet verder aandringend, verlieten het "stampk6t" om zich naar het "vreiwevolkskot" te
begeven. Toen zij zich nog even bij de deur omkeerden zagen zij van
verre Bruun de stoker die half achter een balk vel'scholen, hen bij den
ingang der machine-kamer stond na te loeren.
In 't ttvreiwevolkskot" hadden zij gelegenheid te over om zich volkomen uit te spreken. Ook daar waren zij allen op hun post, behalve
Fietriene; en zoodra madam De Beule en haar zoon binnen waren, begonnen Mietje, Lotje en "de Witte" geweldig uit te varen tegen Pierken en te schelden op Fietriene, die haar allen, zoo sterk tegen haar
zin, tot werkstaking gedwongen hadden. Het oude Natse huilde griezelig en zei dat het toch "zulk een schrikkelijk dijngen" was; en allen
waren ze 't er over eens dat het nooit meer zou gebeuren en dat "Fietriene" maar nooit meer een voet in haar "kot" zetten mocht.
- Moar hoe es 't toch meugelijk van ulder azeu te loaten opmoaken! riep madam De Beuie, van ergernis en verontwaardiging haar
beide handen ten hemel slaande.
- Ha, dom zijnl Ha, zot zijn! gilde Lotje; en barstte ook plotseling
in tranen uit.
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- Och Hiere, medm., da zijn toch dijngen! Da zijn toch dijngen!
snikte en smeekte 't oude Natse handenwringend.
- Da z'er nog ne kier over beginnen! 'K sloa ze de kop af! gilde de
"Wltte" dreigend.
Die algemeene heftigheid der vrouwen maakte verdere verwijten
overbodig. Madam De Beule beperkte dan ook haar betoog tot goede
raadgeving voor de toekomst en tot de aller-ernstigste waarschuwing
om vooral nooit te herbeginnen.
- Zij moar gerust, medm.! beloofden zij allen. En 't zwarte Mietje
Compostello, met haar grafstem, voegde er nog aan toe:
- 'K zoe op mijn bleute kniens van hier tot aan de kir ke willen
kruipen as 't nie gebeurd 'n woare!
Madam De Beule en haar zoon gingen heen. Meneer Triphon had
in het "vreiwevolkskot" geen enkel woord hoeven te spreken. Meneer
De Beule, in huis, triomfeerde nijdig, toen hij door zijn vrouw het
relaas van hun bezoek hoorde.

x.
Tegen tien uur, toen het oogenblik gekomen was, dat ze met de jeneverflesch zou rondgaan, maakte zich een geweldige agitatie van Sefietje meester. Wat moest ze nu eigenlijk doen: één of twee borrels
schenken? Met roode vlekken in 't gezicht kwam ze bij madam De
Beule haar orders vragen.
Madam De Beule wist het ook niet. Er was geen bepaald accoord
gesloten;'t was alles zoo maar losweg door bemiddeling van Stien de
Leugenoare gegaan. Zij ging naar haar man toe om raad.
- Ze verdienen het niet; hoegenaamd niet! antwoordde meneer De
Beule chagrijnig. Zooals wel meer met hem gebeurde, was zijn humeur
zonder eenige merkbare reden, geheel weer omgeslagen en zat hij dik
van wrevel en ontstemming, tusschen stapels papieren, aan zijn bureau.
- Zillen we z'er toch moar twieë geven, terwille van de vrede?
stelde madam De Beule schuchter voor.
Hij weigerde zich duidelijk te uiten. "Ge ziet hoe da'k hier tot over
mijn euren in mijn wirk zitte! Keunt-e mij nou toch gien uur ken mee
ruste loaten? bromde hij kregel.
Madam De Beule droop af naar Sefietje, die in zwijgenden angst
met haar flesch stond te wachten.
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- Hij 'n wil het niet zeggen, zuchtte zij.
- Wa moen we toch doen? fluisterde Sefietje bevend.
- Geeft er ulder moar twieë! besloot madam De Beule na een korte
aarzehng.
Sefietje ging. Zij kwam in de machine-kamer, stond voor Bruun
de stoker. Zij groetten elkaar gewoon en koel, alsof er niets gebeurd
was en Sefietje schonk den borrel vol. Bruun sloeg hem in één teug
naar binnen, hield even tt glaasje in de hand, keek naar Sefietje.
- Nog? vroeg ze toonloos.
Hij knikte, zij schonk weer vol, hij sloeg den drank naar binnen,
gaf haar het glas terug. Zonder een woord ging ze naar tt "stampkot"
toe.
Daar was Berzeel de eerste aan de beurt. Hij had nog steeds zijn ge··
wichtig-streng gezicht van bewust verantwoordelijkheidsgevoel, hij
keek even tersluiks en schichtig naar de flesch en tt glaasje, als mat hij
met het oog den inhoud. Sefietje schonk in. Hij ledigde, evenals
Bruun, in één adem. Toen aarzelde hij. Zijn vingers beefden lichtj hij
scheen te willen geven en meteen te willen ktijgen. Sefietje begreep
niet goed, meende eerst dat hij bedankte. Het glaasje en de flesch
maakten wederzijds een dubbele beweging: van elkander weg en naar
elkander toe, tot Sefietje duidelijk begreep en voor de tweede maal
volschonk. Berzeel had een lekkerbekkerig gegrinnik van tevredenheid en zijn oogen glinsterden. "Merci," zei hij, het leege glas aan
Sefietje teruggevend.
Al de anderen hadden het korte schouwspel met de grootste aandacht en de diepste spanning waargenomen. Zij hielden even hun heibalken op om er geen schim van te verliezen. Free en Leo glimlachten en bewogen machinaal hun lippen; het kleinePoetekenkeekstralend-verrukt, als een engel die den hemel voor zich ziet open gaan;
Ollewaert nam alvast zijn tabakspruim uit den mond en lei die op
zijn bank om ze dan later weer in zijn mond te proppen; Pee kwam
sneeuwwit uit het meelstof van de maalderij; en Miel, da kalf euk!
stond zoowaar ook te glimlachen, met breed-uitgezetten mond en tt
laaggepruikte dichte haar bijna tot in zijn oogen. Zij dronken en zij
kreunden van genoegen en dadelijk was er een opgewekte stemming
en liet Leo weer als vroeger, ofschoon nog ietwat ingehouden, zijn
gekke "Oajoáek'" hooren. Sefietje zei niets, kweet zich plichtmatig
van haar taak met roode agitatie-vlekken iri tt gezicht. Zij haastte zich
zooveel zij kon, zwijgend-hostielj en zoodra ze klaar was liep ze tt
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"stampkot" uit en spoedde zich naar 't "vreiwevolkskot" toe. Maar
vóór ze nog zooverre was kwam Stien de Leugenoare opdagen, gevolgd door zijn knecht Komijl, die een ijzeren roede droeg; en dadelijk hielden zij Sefietje staan en vroeg Stien haar triomfeerend wat ze
van de onverwachte oplossing wel dacht.
- Ha!. .• da ge gulder amoal ferme dronkoars zijt! beet Sefietje
nijdig van zich af.
- Ha moar Sefie toch! Hoe keunt-e da zeggen! protesteerde Stien
met kracht. Inderdaad was hij flink aangeschoten; zijn oogen glommen glazig; en hij kwam strak vóór Sefietje staan en begon te bromneuriën:
-
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- Ala toe toe, loat mij moar deure; 'k 'n ben mee al die konten nie
gediend, knorde Sefietje.
- Pepita .••• peeeeee •••• pepepeplta .... peplta •.•• pepita! ging Stien
met dronkemanshardnekkigheid voort. Maar plotseling, geheel van
toon veranderend:
- Sefie, gee ons euk nen dreupel.
- 't Denke mij dat-e gulder al dreupels genoeg het! antwoordde
Sefietje weiger.
Opnieuw veinsde Stien de diepste verontwaardiging.
- Ha, sakkerdeeke! We'n hén nog nie anders g'had as ne spoelkom káffee! gilde hij. En hij dwong Sefietje, wie 't huilen nabij stond,
hun elk twee borrels uit te schenken, evenals aan 't werkvolk der
fabrio::k.
In 't "vreiwevolkskot" heerschte, toen Sefietje er binnen trad, nog
steeds de grootste op'winding. Natse begon terstond weer te schreien
zoodra zij Sefietje geZIen had en Lotje en de "Witte"warennog aldoor
aan 't razen, terwijl ze nu nijdig uitrekenden welke geldelij ke schade
die onbekookte werkstaking haar reeds berokkend had. En met Sefietje gaven ze nog eens heftig af op Piel'ken en vooral op Fietriene,
die, naar zij beweerden, nog erger en nog slechter was als Pier kenzelf. De opschudding was zoo geweldig, dat Sefietje er door vergat
haar borrels in te schenken.
- Hoe zit da nou, jong? vroeg haar eindelijk het zwarte Mietje met
een geheimzmnigen glimlach.
- Hawèl elk twieë, antwoordde Sefietje mat. En zij begon uit te
schenken.
Dat bracht terstond een heel andere stemming te weeg.
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- W'hen toch wa verkregen, meende Lotje, lustig drinkend. Zij
goot den eersten borrel binnen of het water was, maar met den tweeden had ze wel eenige moeite. Zij huiverde en hikte en trok even een
raar gezicht.
- 't Es 'n beetse kurt op mallekoar, moar toch goed, zei ze, het
glas aan de "Witte"overreikend. En allen namen, evenals Lotje, om
haar beurt de beide borrels, minder omdat zij er zoo bijzonder veel
lust in hadden, dan wel omdat het nu haar recht was; en alleen het
oude Natse kokhalsde voor den tweeden borrel en wou het glaasje van
zich afwenden. De anderen, echter, vonden dit zeer verkeerd, meneer
De Beule kon er wellicht uit opmaken, dat één borrel genoeg was voor
de vrouwen. En zij dwongen Natse ook den tweeden leeg te drinken,
waarbij Natse oogenblikkelijk opnieuw begon te zuchten en te huilen,
tragisch bewerend dat al die "altroassies" haar het leven zouden
kosten.
Toen was er goed uurtje van blijde, opgewekte stemming in heel de
fabriek. De drank werkte na, deed al het nare vergeten, tooverde het
verkwikkende voor. Er gingen grappen op tusschen 't gedreun der
heibalken en in het "vreiwevolkskot" werden liedjes gezongen, met
hooggalmende neusstemmen, als in den goeden, ouden tijd. Om elf
uur viel dan weer een stilte van zwaarmoedige gedruktheid in. De alcohol had zijn werking gedaan; zij voelden zich loom en ietwat
"deuzig" en kregen honger. Buiten scheen de blijde zomerzon in al
haar pracht en wie zoo van uit den bloeienden tuin of van de binnenplaats in een der "kotten" kwam, kreeg den indruk of hij in een killen
kelder trad. De arbeiders zwegen nu weer, met ernstige gezichten
machinaal hun werk verrichtend. Een atmosfeer van weemoed en teleurstelling scheen beklemmend onder de oude, verweerde balken
van de lage zoldering te hangen. Er sloop iets hopeloos in de gemoederen.
Om twaalf uur werd de machine stilgelegd en trokken zij in kudde
huiswaarts. De klompen. klonken hol langs heen de straten. Veel
menschen stonden nieuwsgierig kijkend op hun drempel en murmelden, niet zonder een zweem van leedvermaak en spotternij:
- 't Hè nog gauwe gedoan geweest mee de wirkstoakijnge.
De werklui hielden zich of ze 't niet hoorden; zij gingen haastig
thuis wat eten en om één uur waren zij in de fabriek terug.
Van een tot vier was het weer dof en lusteloos werken. Zij keken
soms triestig van uit hun donker, dreunend hok naar de rijpende
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appels en peren die bloosden in de kruinen van den smidsetuin daarnaast, of zij zagen, achter de op-en-neer-dansende heien en door de
groote ramen der machinekamer heen, de schoone, groote boomen,
die rijk stonden te zomerglanzen in meneer De Beule's lusthof.
Om vier uur gingen zij allen met hun boterham en koffiekruik op
de binnenplaats zitten langs den "muur. Dat beurde hen op en verkwikte. 't Was weer als vroeger, toen ze met hun lot tevreden waren.
Het speet hun niet dat Pier en Feelken nu uit de fabriek wegbleven.
Zij koesterden wel geen haat tegen Pier ken, omdat hifhen onmogelij ke
hersenschimmen voorgetooverd had, maar al die opwinding en onrust kwam toch door zijn schuld en wat had het gebaat? En 't kon de
mannen ook niets schelen dat de vrouwen, met wrokkige hostiliteit,
hun nu den rug toekeerden en apart haar boterham zaten te eten. Ze
waren gewoon gek, al die wijvenl Ze konden niets dan pruttelen en
schreien. 't Was beter dat ze voortaan maar apart blévenl
Meneer De Beule hadden zij nog niet gezien en dat gaf eenige onzekerheid. Was alles weer in orde nu, of moest er nog over gepraat
worden? Eensklaps, terwijl ze goed weer aan het werk waren, zagen
ze den opgeJ~rulden staart van Mussche op de binnenplaats voorbij de
open deur passeeren. Meneer De Beule volgde, rood en zwaar, met
dikke schouden::. Zou hij binnenrukken en wellicht woest "schieteni'''
Neen; hij liep voorbij, in de richting van den paardenstal •••• Het duurde enkele minuten en weer was daar de opgekruIde staart van Mussche, bij den ingang van de deur. Mussche bleef even op den drempel
staan en keek, als 't ware vragend, naar zijn meester om. De arbeiders
voelden zich klein worden. Doch voor de tweede maal stapte meneer
De Beule dik en stug voorbij en Mussche tippelde hem achterna. De
mannen verademden. Zij begrepen dat meneer De Beule, hoewel
nur ksch en met tegenzin, en zonder het openlij k te willen bekennen,
in de nieuwe schikking toestemde •.Dat nam hun als een pak van 't
hart!
Om zes uur ging Sefietje met haar fles eh weer rond. Zwijgend en
vijandig schonk zij voor elk twee borrels in. En zoodra zij weg was geraakten de tongen los en werd er opgewekt gekeuveld en zelfs gezongen. De oogen lachten en enkele mannen staken een pijpje op. Ollewaert propte een tabakspruim in zijn mond die tegen zijn rechterwang bochelde alsof hij daar een gezwel van kiespijn had. Miel keek
er naar, roerloos als 't ware van verbazing. Dat merkte Ollewaert. Hij
staarde Miel glimlachend aan en riep: "Gij kalf eukl" Leo deed een
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bulderend "Oajoáek!tt dreunen en Bruun de stoker stond door een
reet van de machinekamerdèur in 't "stampkot tt te loeren. Van uit de
verte klonken de schrille neusstemmen der zingende vrouwen in haar
"kot. tt 't Was heelemaal weer de oude, goede tijd van vroeger.
Alleen tegen het einde van den langen arbeidsdag trad opnieuw de
loom-gedrukte matheid in. De oogen staarden dof, de bewegingen
vertraagden en verlusteloosden in het benauwde, somber hok, waar
de grauwe schemering kwam binnensluipen. Daarbuiten glansde de
stille zomeravond in al zijn rijke heerlijkheid. De blozende appels en
peren schitterden als gloeiende feestlichtjes in den boomgaard van de
smidse; en in den lusttuin van meneer De Beule waren de hooge
kruinen als met tintelend roodgoud omgoten. Heele benden zwaluwen vlogen onverpoosd, met schrIlle j\1belkreten, elkaar in wijde
kringen door den lichten hemel na.
Even vóór half acht kwam Bruun de stoker bij de mannen in het
"stampkot. tt Hoe moest het nu: straks stilleggen, of doorwerken tot
acht uur, als vroeger. Stilleggen! Stilleggenl meenden zij allen. En
Bruun ging naar de machine toe en lei stil. Met een zucht als van verlichting na het lange zwoegen van den dag, blies zij den adem uit.
Bruun tiep terstond naar buiten en loerde, van achter een muur, in de
richting van het woonhuis. Hij zag er de achterdeur opengaan en
meneer en madam De Beule te voorschijn komen. Zij stonden daar
even roerloos, den blik naar de fabriek gericht als 't ware de lucht opsnuivend. Toen gingen zij weer binnen. Bruun begreep dat ze zwijgend toestemden.
De mannen en de vrouwen der fabriek waren reeds weg. Zij
klompten loom naar huis toe, in de avondglorie van de ondergaande
zon, met gebogene gestalten. De vrouwen liepen apart, vijandig,
wrokkig.
Op de drempels der huizen stonden slechts luttele menschen
meer te kij ken ....

XI.
Eerst den derden dag kwamen Pier ken en Fikandoes-Fikandoes
naar de fabriek terug. Fietriene kwam niet meer; die bleef definitief
weg. Ollewaert, heel boos en nijdig, zei dat ze 't maar weten moest en
dat hij haar aan de deur had gezet. Zij woonde nu bij buren in, en
maakte kantwerk.
De beide mannen zagen er bezorgd en somber uit. Pierken wen-
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schte kortaf den anderen goen dag en zei verder niets meer; Feelken
zei heelemaal niets. Ook de overige mannen spraken weinig. De bonzende heibalken voerden alleen het woord.
Om tien uur, toen Sefietje met de flesch kwam, bedankte Pier ken
voor zijn borrel. Verbaasd keken de andere werklui op Wet! Niet
eens eén enkele borrel! Neen, niet eens één enkele! antwo ddc Pierken stug hoofdschuddend.
Bij Feelken 't zelfde spel. Hij schudde met besliste weigering het
hoofd zoodra hij de flesch zag.
- Meugen we wij ulder dreupels hèn? vroeg Ollewaart zijn pruim
omkeerend.
- Nie g'! antwoordde Pier ken kort. En Fikandoes herhaalde als
een echo:
- Nie g'!
De mannen keken loensch en nijdig. Vooral Berzeel en Leo waren
scherp verbitterd.
- Ha, nonded%ju! Wie hèt er d6àr nou profijt van! bromde Berzeel, zijn broer verontwaardigd aankij kendo
- Gulder!. •.• die al genoeg verstompt zijt deur den drank! beet
Pier ken vinnig toe.
De anderen zeiden niets meer, behielden een grimmig stilzwijgen.
De heien bonsden dreunend.
's Namiddags, in den schafttijd, gingen Fikandoes en Pierken opvallend apart zitten. Pierken haalde een courant je uit zijn zak en las,
met gedempte stem, aan Feelken iets voor. 't Was een artikel over het
mislukken van de werkstaking. Er werd bitter in gejammerd over de
vernedering van 't plattelandsche volk, dat, aan den drank verslaafd,
geen waardigheidsgevoel bezat en zijn heiligste rechten voor een glas
vuilen alcohol verbeurde. Er waren gelukkig nog enkele "mannen"
onder die verdierlijkte en slaafsche menigte, en Pierken en Feelken
werden met den naaI!! genoemd en als toekomstige redders van hun
rampzalige lotsgenooten hoog geprezen. Fee1ken knikte herhaaldelijk
en fanatisch met het hoofd. Zoo was het; juist zoo, zooals 't courant je
schreef.
Daar kwam Stien de Leugenoare aan, gevolgd door Komijl, die
een stuk ijzer droeg. Zoodra hij Pier ken had ontwaard, kwam Stien
geestdriftig naar hem toe en jubelde:
- Hawèl, wa-zegt e nou? Hè 'k da nie goed gearrangeerd veur
ulder?
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Koel staarde Pier ken hem aan en sprak geen woord.
- Hawèl? Wa zegt-e? Zij-je nie kontent dan? herhaalde Stien met
nadruk.
- 'K zegge, •••• antwoordde eindelijk Pier ken, met een ijskouden
blik, die tak als een mes, •••• 'k zegge da ge nen dronkoard en ne
. I ap lJt
.. •.•••
,
smelr
- Watte! gilde Stien met gebalde vuisten opspringend.
- Da ge nen dronkoard en ne smeirlap zijt! herhaalde Pier ken
kalm.
- Berzeel! Leo! Free! Hè-je da g'heurd! brulde Stien buiten zichzelven van woede.
Berzeel, die twee achtereenvolgende zondagen niet gevochten had,
sprong als een wild beest, met opgeheven knuisten, naar zijn broeder
toe.
- Gie nondedzju! die ons in 't ongeluk wilt sturten! bulderde hij.
Pier ken meed den slag en Feelken, die toegesneld was, greep eensklaps Berzeel met een razende kracht bij de keel. Hij schudde hem
vloe kend heen en weer; hij stortte met hem op den grond en begon
hem daar met ûjn vuisten in het aangezicht te slaan, dat Berzeel er
onder brulde. Komijl sprong toe, hief zijn ijzeren roede in de hoogte,
beukte er mee, zoo hard als hij maar kon, op Feelkens' rug. En het gevecht werd algemeen, toen plotseling de staart van Mussche in 't
zicht kwam, op twee passen afstands door zijn baas gevolgd. Meneer
De Beule stond even roerloos van ontzetting, als 't ware aan den
grond gemetseld; maar toen hij Stien de Leugenoare en Komijl in het
geharrewar gemengd zag, sprong hij woedend toe en schreeuwde:
- Wa het-e gulder hier te vechten, godverr ••• .!
Als bij tooverslag hield alles op.
- 't Es de schuld van Pier, meniere! gilde Stien met fonkelende
oogen en dreigend naar Pierken uitgestoken vinger.
- 'K verbie ulder van hier nog op 't hof te komen as ge 'r niets te
doen 'n hèt! "schoot" meneer De Beule razend.
- Moar, meniere! protesteerde Stien met heftigheid.
- Wig! brulde meneer De Beule zonder nog iets te willen hooren.
Wig! Of 'k loate de sandurms hoalen!
In een bruusken ruk keerde Stien ûch om. Wild, met zwaaiende
armen, als het beeld der wanhoop in verongelij kte onschuld, liep hij,
zoo snel als hij kon, van de binnenplaats weg, door Komijl, die als een
'warten beer bromde, gevolgd. Mussche kefte en meneer De Beule
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liep dik en woedend de beide smids een eind na, als om ze nog sneller
van 't erf te verjagen. De vrouwen, die haastig in haar "kot" waren
teruggekropen, zaten te sidderen; en zonder verder talmen trokken
ook de mannen terug in hun "stampkot", wel voelend dat al dat ongemotiveerde en overdreven "schieten" eerder henzelven dan Stien
en zijn knecht gold.
Verder op den middag voerden weer de heibalken alleen het woord,
in 't algemeen en knorrig zwijgen van de arbeiders. Om zes uur weigerden Pierken en Feelken opnieuw hun borrel en ditmaal taalde er
ook niemand naar om hem in hun plaats te krijgen. Zij keken alleen
met de diepste minachting van terzijde naar de beide weigeraars.
Even vóór het eindigen der dagtaak verscheen een donkere schaduw in de opening der deur en Stien de Leugenoare stond daar een
poosje roerloo~ als nam hij streng heel het "stampkot" in oogenschouw. En eensklaps kwam hij vastberaden naar de stampers toe en
vatte post "lak vóór Fikandoes en Pier ken, hen strak en woedend in 't
gezicht aankijkend.
De beide mannen namen geen notitie; de anderen grinnikten in
stilte.
- Scheelt er watte, Stien? vroeg Free gekscherend.
Als door een veer bewogen keerde Stien zich naar Free om. Zijn
oogen staarden waterig; hij was beschonken.
00000000000 •••• begon hij somber te brom-neuriën.
Plotseling vloog hem een natte oliezak vlak in 't gezicht en als
razend stoof Fikando~s op hem af.
- As g'ruer nie wig 'n goatl •••• brulde Fikandoes met dreigendgebalde VU1sten.
Stien liet het zich geen tweemaal zeggen. Met den schrik op 't
gelaat rukte hij om en holde uit het "stampkot" weg, met de mouw
zijn wang afvegend.
De anderen proestten even, maar zeiden verder niets en keken
strak verbaasd naar Feelken. Wat was er toch met hem en hoe kwam
hij ineens zoo veranderd! Zou hij werkelijk heelemaal krankzinnig
worden?

XII.
Enkele dagen verliepen. De toestand veranderde niet. Feelken en
Pier ken hielden zich volkomen van de overige werklui afgezonderd.
Zij bleven met hardnekkigheid hun borrels weigeren en volhardden
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in hun stug-hostiele houding. Zij schenen zwaar te tobben en op iets
te broeien. Het was alsof Pier ken geheime pogingen aanwendde voor
iets waarin hij Feelken nog niet mee kon krijgen. Zij hadden soms
lange en stille gesprekken, waarin Feelken nauwelijks een paar woorden uitte. Hij zag er slecht en getrokken uit, werd zienderoogen bleek
en mager. Als Pier ken niet met hem sprak wisselde hij nooit een woord
meer met wie ook en scheen gansche dagen, met gefronst gezicht, in
sombere mijmeringen verdiept. ,,ot Es in zijn heufd geslegen!" zeiden
de andere arbeiders. Van al zijn vroegere, dikwijls opgeschroefde en
lawaaiige drukte was niets meer overgebleven. Zijn gekke Fikandoesgetetter werd nooit meer .gehoord, evenmin trouwens als Leo's bulderend "Oajoáek!" Er hing een loome triestigheid over de fabriek.
Alleen de borrel-uren brachten telkens weer een vluchtige verkwikking.

XIII.
Dien middag, even vóór een uur, op het oogenblik dat de machine
weer in gang zou komen, ging Mie1, da kalf euk! op den zolder boven
't "stamp kot", om er, als naar gewoonte, een voorraad koolzaad in de
vergaarbakken der plettermolens uit te gieten. Hij was nog maar pas
boven, toen hij eensklaps in verwildering weer naar beneden kwam
gehold, en schor gilde, met uitpuilende oogen:
- Toe! Toe! Doarboven! Feelken.... !
- Wat es er? riepen de mannen verbaasd.
- Doarboven! Feelken! herhaalde Miel als krankzinnig, zonder
verder een woord te kunnen uitbrengen.
Leo en Pier ken renden de trap op en 't eerste wat zij in het schemerduister van den zolder zagen, was Feelken, hangend aan een balk,
met een strop om den hals. Een laddertje stond naast hem, langs waar
hij blijkbaar opgeklommen was; en zijn gezicht leek zwart, met uithangende tong, alsof hij walgde.
- 'n Mes! 'n Mes! gilde Pier ken, in zijn zakken woelend en als een
kat het laddertje opklauterend.
Leo had er een en gaf het hem. In een woesten zwaai hakte Pierken het touw door en met een dreunenden plof stortte Feelken op de
zoldering neer. Pierken liet zich van de ladder vallen, rukte aan ft
strop om den hals, slaakte een kreunende weeklacht. Fee1ken was
dood; het lichaam had reeds koud!
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In een oogwenk stonden al de werklui der fabriek jammerend om
het lijk geschaard. Zij keken met oogen van afschuw en telkens als er
een den gehangene even aanraakte, deinsden al de anderen griezelend
achteruit. Pier ken, bij het lijk van zijn makker geknield, zuchtte en
snikte. En in gebroken zinnen vertelde hij wat hij vermoedde: dat
Feelken, te zwak van· geest, over de teleurstelling van de mislukte
staking niet had kunnen heenkomen. Hij, Pierken, had al die laatste
dagen vruchteloos gepoogd hem op te beuren. Hij h<:.d hem voorgesteld, dat ze samen zouden werk gaan zoeken in de stad, waar hun
droevig lot toch zooveel beter zoude worden; maar Feelken wilde
niet mee, hij was te zeer gehecht aan zijn geboortedorp. Dáár alleen
wilde hij leven, hoe dan ook, en sterven!
Met ongeloofelijke snelheid had het akelig nieuws zich reeds alom
verspreid; en dadelijk waren daar ook meneer De Beule en meneer
Triphon; madam De Beule, Eleken en Sefietje. De vrouwen durfden
met op den zolder komen en stonden onderaan de trap met griezelende angstge~ichten en met tranen in de oogen; maar meneer De Beule
trad onmiddellijk op met strenge autoriteit en beval dat burgemeester
en pastoor moesten ontboden worden. Leo, die vlug loopen kon, werd
naar het kasteel gestuurd en Lotje om meneer de pastoor gezonden.
Intusschen mocht het lij k niet meer aangeroerd worden, verbod
meneer De Beule met klem.
De burgemeester kwam het eerst. Hij klom met moeite de trap op,
zorgvuldig vermijdend zijn jas te bevuilen. Meneer De BeuIe, die
groot ontzag koesterde voor titel en fortuin, sprak hem aan in 't
Fransch en noemde hem "monsieur Ie baron." Meneer Triphon,
eveneens zeer geimpressionneerd door het voornaam bezoek, nam
schuw zijn pet af, hield zich op een afstand. Meneer de burgemeester
monsterde even het lij k en constateerde nuchter:
- 11 est mort.
- Oui, monsieur Ie baron; on l'a trouvé pendu á cette poutre, bevestigde meneer De BeuIe.
De burgemeester keek op naar den balk, waaraan nog het stuk doorgesneden koord hing; en ook meneer Triphon en de werklui keken
naar de binten op. Zonder notitie van het ambtelijk bezoek te nemen,
zat Pierken wanhopig bij het lijk van zijn makker te schreien.
- 11 faudra dresser proces-verbal, meende de burgemeester. Est-ce
que monsieur Ie curé est prévenu? 11 faudra aussi faire constater Ie
décès par Ie médecin.
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Oui, monsieur Ie baron; j'attends monsieur Ie curé à tout
moment, mais je n'ai pas encore fait appeler Ie docteur, antwoordde
meneer De Beule.
Onderaan de trap had een beweging plaats en vlugge schreden
klommen de trappen op. Het was meneer de pastoor. Zonder ontzag
voor zijn soutane, die reeds vuile vegen had, kwam hij op den zolder,
drukte haastig de hand van den baron en van meneer De BeuIe, stapte
recht op het lijk af en legde zijn blanke vingers op het paarse voorhoofd.
- Le corps est déjà froid, fluisterde hij ernstig.
Hij keek om zich heen, als gehinderd door de te drukke omgeving.
- Voulez-vous être seul, monsieur Ie curé? vroeg meneer De Beule
voorkomend.
- Cela vaudrait mieux, bekende de geestelijke.
Meneer De Beule wendde zich tot de werklui om.
- Ala, jongens, we moen hier amoal wig, zille! bevat hij.
De werklui stommelden de trap af, Alleen Pierken had even een
aarzeling als van ver~et, maar ging toch eindelijk ook.
- Vous pouve~ bien rester, zei de pastoor tot de heereu.
- Maïs •••• nous n'avons plus rien à faire id, meende de burgemees-

ter.
Hij drukte den geestelijke de hand en strompelde stijfbeenig naar
de trap toe.
- Attention, monsieur te baron, que vous ne vous fassie~ pas de
mal, zei bezorgd meneer De Beuie.
- Je ne suis pas •••• habitué •••. à un escalier •••• aussi raide •••• hijgde
de burgemeester, met inspanning de treden afdalend en groote voorzorg nemend om zijn kleeren niet vuil te maken.
- Est-ce que vous n'avez besoin de rien, monsieur Ie curé? vroeg
nog meneer De BeuIe.
- Merci, j'ai tout ce qu'il me faut.
Meneer De Beule en meneer Triphon daalden op hun beurt de
treden af en meneer de pastoor bleef met het lij kalleen.
Beneden stonden de wer kiui zwijgend in een troepje, de vrouwen,
met behuilde oogen, op een afstand.
- Moe 'k de machine in gank zetten, meniere? kwam Bruun de
stoker fluisterend aan meneer De Beule vragen.
- Wacht totdat meneer de páster wig es, antwoordde meneer De
Beule.
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Hij gaf een uitgeleide aan den burgemeester door den tuin.
- Qudle est la raison de ce suicide? vroeg de burgemeester.
- Ca, monsieur Ie baron, c'est resprit du temps, l'infiltration du
venin socialistel bromde meneer De Beule, met een stem die trilde van
innige verontwaardigirig.
- D faudra des mesures énergiques, très, très énergiques, pour
enrayerce mal terrible. Le gouvernement est beaucoup trop faible
cnvers ces malfaiteurs, meende de ourgemeester.
Hij drukte meneer De Beule de hand en hinkte weer naar zijn
kasteel toe.

XIV.
Er werd 'Yerteld, - en de menschen vreesden het met een gevoel
van gruwel, - dat Feelken, als zelfmoordenaar in staat van doodzonde gestorven, in den zoogenaamden "hondenhoek" van het kerkhof zou begraven worden.
Maar 't bleek, goddank, een valsch gerucht te zijn. Het heette naderhand, dat meneer de pastoor, toen hij alleen was met Feelken op
den zolder, toch nog iets van leven aan hem ontdekt en hem de absolutie kunnen geven had. Pier ken smaalde minachtend op dat schijnheilig gezegde, maar hoe dan ook, Feelken werd, als een goed Kristtn,
in gewijde aarde neergelegd.
Al de werklui woonden de begrafenis bij, en ook meneer De Beule
en meneer Triphon vertoonden zich éven in de kerk en gingen bij
de offerande, met een waskaars om de lijkbaar. Ook Sidonie was er.
Zij hield zich bescheiden, achter een pijler verborgen, niet verre van
de andere vrouwen der fabriek. De plechtigheid duurde niet lang.
De torenklok luidde haastig het einde der doodsmis; en Pierken, Leo,
Free en Poeteken, die de kist droegen, tilden ze op en gingen er langzaam mee naar de groeve, voorafgegaan door den pastoor en zijn bedienden, die zingend kruis en vanen torsten.
In een klein groepje drongen de makkers er allen stil omheen. En
in hun zondagsche kie eren leken zij schraler en schameler dan in hun
werkplunje. De kist lag onder een zwart lijkkleed met koperen kruis.
Dat kleed was rossig verkleurd en zijn vale tint leek wel die van armoedigen dood. De koster nam het weg en ontblootte 't witte hout.
De pastoor zong, de menschen knielden.
Langzaam zonk zij in den kuil, hol roffelend over de neergelaten
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touwen. De mannen keken strak, met krampachtige spiervertrekkingen in hun magere gezichten. 't Was of ze zichzelven ten grave
zagen dalen. Enkele vrouwen weenden.
Meneer de pastoor kwispelde met wijwater over de gebogen hoofden en toog met zijn bedienden weer ter kerk. Meneer De Beule was
reeds heengegaan en meneer Triphon volgde hem, op enkele passen
afstands. Bonzend vielen de eerste aardkluiten uit de schop van den
grafmaker op de kist neer.
Toen gingen ook de makkers .... Het was een schoone, milde, glanzende September-ochtend, vol zoetheid in de zachte lucht. De huizen
van het dorpje tintellachten, als ft ware frisch geschilderd en geboend.
Het haantje van den toren glinsterde en flikkerde in de zon.
De vogels zongen ....

xv.
De werklui hadden 's ochtends vrij gekregen. Om één uur gonsde
weer de stoommachine en donderden de heien. Twee plaatsen bleven
onbezet: deze van Feelken en ook die van Pierken.
Om vier uur verscheen Pierken in de fabriek, maar blijkbaar niet
om weer aan 't wer k te gaan. Hij droeg nog zijn zondagsche kleeren,
waarmede hij Feelken's begrafenis had bijgewoond en hij kwam zijn
vroegere werkmakkel's mede deelen, dat hij het dorp verliet, voor
goed en voor altijd, om in de stad een nieuw en beter leven te beginnen. De socialistische chefs hadden hem daar alvast een goede betrekking bezorgd; en Fietriene ging met hem mee en zij zouden spoedig trouwen.
De makkers zeiden al niet veel. Zij staarden Pier ken met strakke
verwondering aan. Zij koesterden geen haat meer tegen hem. Het
was of hij reeds van hen weg was, of hij reeds tot een andere sfeer
behoorde. Het speet hun dat hij wegging.
- Ge zilt loater allemoal mijn veurbeeld volgen, zei Pierken.
Zij wisten 't niet. Zij voelden zich triestig, en loom en gedrukt. Zij
wilden iets zeggen en vonden geen woorden.
Hij drukte hen allen de hand. Berzeel was even ontroerd en zijn
korte afscheidswoorden beefden. Ollewaert veegde een traan weg
Daar kwamen Stien de Leugenoare en Komijl. Ook hen drukte Pierken zonder wrok de hat}.d. Stien begreep er mets van, dat Pier ken zoe
ineens en voor altijd vertrok; hij sloeg telkens van verbazing op zijt
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dij en zette groote, strakke oogen op. Komijl's roode, lange neus bewoog in zijn roetig gezicht.
Pier ken ging •.•• Hij had iets zelfbewusts en bijna voornaams over
zich. Ja, hij was reeds van een andere sfeer; zij voelden het. Zij staarden hem na zoolang zij konden, zagen hem, ook tot afscheidnemen,
even in het "vreiwevolkskot verdwijnen ••••
tt

De heien bonsden weer na schafttijd en de mannen werkten machinaal, in loome gedruktheid. Pier ken moest reeds verre zijn, nu zag hij
wellicht de hooge, grijze stadstorens, in het verschiet, over het groene
land.
Om zes uur kwam Sefietje met de flesch. Zij dronken hun twee
borrels en leefden eventjes wat op. Maar zij zongen niet en spraken
weinig. Zij bleven lusteloos. Zij dachten aan Pier ken, aan Feelken,
aan alles wat voorbij was •..•
De lucht was zwaar en grijs geworden en de schemering daalde
vroeger als gewoonte in het somber "stamp kot" neer. De heien bonsden er als in een kuil en de mannen bewogen er zich als sinistere
schimmen. Weldra begon het zacht en eentonig te regenen. De schoone
zomer liep ten einde, het was reeds als een eerste, kille herfstaanvoe!ing.
Even vóór sluiten kwam meneer De Beule langs, voorgeloodst door
Mussche. Hij zag er dik en rood en kwaad uit, maar zei toch niets.
Het kon de werklui trouwens niets meer schelen wat hij nu nog
zeggen zou. Daarna verscheen ook nog meneer Triphon met Kaboel.
Op meneer Triphon waren zij niet boos. Zonder wrevel zagen zij hem
gaan.
Zwaarder viel de regen neer, in dikke stralen. De aarde dronk, de
boomen sijpelden en de mannen dachten weer aan Pier ken, die nu
eenzaam langs de wegen liep, een nieuwe toekomst te gemoet, en aan
Feelken, die nu alleen en voor altijd in 't kille graf was neergedaald.
En zij wisten niet wat nu hun eigen leven worden zou en in de
groote, onbestemde droefheid die hen nu vervulde, kreeg het weinige
dat zij als lotsverbeering bekomen hadden, zulk een wrangen, bitteren
nasmaak.
Met een zucht stierf de machine uit; en in kudde, door de natte,
kille schemering, klompten zij huiswaarts .•.•
CYRIEL BuySSE.
EINDE.

JACOB WINKLER PRINS.
JEUGDTIJD.

Uit een studie van mijne hand over dezen kunstenaar geven de
Nieuwe Gids, Vragen van den Dag en de Tijdspiegel een negental
hoofdstukken.
In hoofdstuk I en 11 werd den knapentijd geschetst, zijn verblijf
op de Lyc1ema-stins, door zijn grootvader van moederszij bewoond,
nabij Wolvega. Dààr openbaarde zich reeds zijn liefde voor de natuur,
dààr ging hij zelfstandig onderzoeken en speuráe bovendien naar
geestesvoedsel in grootvaders bibliotheek. Dicht-oefeningen wt zijn
gymnasiasten-tijd zijn door een toeval bewaard gebleven, ook eenige
rijmbrieven, welke hij schreef als student. Hij voltooide de voorgenomen studie in de letteren niet, maar werkte vanaf 't jaar eeD en
zeventig als onafhankelijk literator.
Hier volgen een drietal hoofdstukken die, samengevat onder den
titel "Jeugdtijd" en "Middentijd/' 1- 111 zijn genummerd.

I
"De Vaderlandsche Letteroefeningen " van 1874 had een opstel van
hem gebracht: "Van Lennep en Walter Scott," waaruit zijn ongeduld
blijkt, in zake "Aufklärung" op litarair en geschiedkundig gebied.
"Het wordt immers meer dan tijd," zoo schreef hij, "dat er omtrent zekere punten èn in vaderlandsche èn in letterkundige geschiedenis licht, meer licht ontsta? Waar behoort "Aufklärung" niet tot de
behoefteru") Ook hier en daar in Nederland nog wel. En moge het al
waar zijn dat tuimelgeest minder gewild is in het land, waar de Moderne Idee, als een reusachtige telegraafkabel nu eens onderzeesch
dan boven water, nog niet in al zijne kolosale omwentelingen aankondigende waarde wordt erkend, daartegenover staat, dat de verdraagzaamheid er groot genoeg is, om, wanneer op bedaarde en kalme
wijze het woord wordt genomen, een luisterend oor te leenen, zij het
dan ook meer met "Le gros rire physique," dan met een geestigen
glimlach ...... Aardig is het, dat hij de verdiensten van Jacob van
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Lennep weet te er kennen, die aan duizenden genot heeft geschonken
door zijn historische romans.
"Van Lennep heeft," zoo lezen wij, "door Scott als model te nemen,
aan onze letterkunde, aan ons proza vooral, onschatbare diensten bewezen. Zijn verdiensten als stylist zijn meermalen gehuldigd, waarom
zouden wij ze verzwijgen? Als stylist staat hij boven aan, als stylist
kan hij op zijn beurt een model genoemd worden.Wie kent Hollandsch,
vloeiender, zuiverder, smeltender dan het zijne? Hoe fraai - klassiek in den waren zin van het woord - zijn de volzinnen gebouwd.
Hoe geregeld wisselen de perioden elkander af. Met welk een regelmaat volgt op het voor-zindeel de tusschenzin, hoe geregeld volgt op
het comma-punt de conjunctie; en in welk een juiste verhouding
staat het na-zindeel tot wat eraan vooraf ging. Nergens stuit het oogop
te lang of te kort, het oor op te hard of te week. In alles heerscht regelmaat, juistheid, bevalligheid, goede smaak. We herhalen het: in oorspronkelijkheid ligt van Lennep's kracht niet. Hij w.as geen aanbidder van de Idee, geen Multatuli •.•• Wellicht heeft hij de vorm op zijn
fransch wat al te hoog geschat, overschat zelfs; wellicht was hij te
weinig kind zijns tijds - tenminste als men dit naar eigen verkiezing
meer of minder kan zijn - maar bij dit alles is zoo weinig aan boos
opzet gedacht, ja, we zijn zoozeer overtuigd, dat er een zeker fatum
op literair gebied heerscht, waaraan men niet straffeloos ontsnapt,
dat het onvergeefelijke aanmatiging zou 2;ijn, hier meer te berispen
dan te bewonderen. En bovendien, het is immers waal' dat de kracht
van den een ligt in snel en gemakkelijk assimileeren, de kracht van
den ander in een productiviteit, die geheel oorspronkelijk is ......
Elders in dit opstel dringt de schrijver er op aan, dat er geschreven
worde "een geschiedenis onzer letter kunde der laatste veertig jaar, teneinde te leeren verstaan de letter kundige bewegingen van den laatsten
tijd. Wat weten we daarvan, bijna niets. Het is vreemd, maar niettemin waar. In de lees- en leerboeken onzer literaire historie. wordt die
meer moderne tijd zoo spaarzaam, zoo vluchtig, met zoo weinig
scherpe, zich gemakkelijk in de herinnering prentende trekken behandeld, dat men die boeken telkens met teleurstelling uit de handen
legt .... "
Zelf toog hij aan den arbeid om licht te brengen en trachtte de
figuur van Rhijnvis Feith in het juiste licht te zetten en hierin is hij
volkomen geslaagd. Dat belangrijke opstel, een boekdeel op zichzelf,
is, helaas, niet onder ieders bereik, daar het eveneens in "De VaderLXXVI
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landsche Letteroefeningen" van 1876 werd opgenomen en nimmer
herdrukt. Wij citeeren het besluit:
"Feith als mensch; Feith als aestheticus; Feith als dichter-aldus
bakenden we in gedachten den weg af dien we wenschten te gaan en
die ons drieledig, maar op het innigst verbonden en saamgestrengeld, tot den eindpaal moest voeren aan welks eind we hoopten te
vinden: de meer of mindere verdiensten van Feith. Het spreekt vanzelf dat het ingestelde onderzoek door menigeen beter zou zijn ingesteld, maar meer te goeder trouw zeker niet. Om de waarheid alleen
was het te doen en in hoeverre die bereikt is, in hoeverre het gelukt
is een tipje van den sluier op te lichten, hierover beslisse wie wil.
Behoeven we het nog te zeggen, waarom we juist Feith trachten te
portretteeren? Omdat hij meer dan Bilderdijk werkelijk wegbereider
geweest is van den nieuweren tijd en er onder onze letter kundigen nog
in leven zijn, die sommige der talrijke draden, hem bij zijn dood
ontglipt, voortspinnen ter verdere voltooiing van het net onzer
letteren, waaronder het best gevangen blijft wat echt vaderlandsch
is. Terwijl er van alle kanten naar den mensch en dichter Bilderdijk
een onderzoek werd ingesteld, blijft Feith onopgemerkt. En toch
waar het op sympathie aankomt heeft hij meer rechten. Bilderdij k,
hoewel hooger staande als veelzijdig en geleerd dichter misschien, is
veel meer formalist; en dat koude, afgewerkte, gecili,eleerde, wat ons
onaangenaam aandoet in Bilderdijk's gedichten, vinden we bij
Feith niet. Misschien haperde het Bilderdijk wat veel aan dat waarvan Feith te veel had: gevoel. Daarom verdienen beiden naast elkander te staan. En dat de invloed van den een minder groot is geweest
dan die van den ander is gemakkelijker te beweren dan te bewijzen. Maar er is nog een andere reden waarom Feith aanspraak heeft
op waardeering en op een in het oog vallende plaats in het walhalla
onzer letterkundige goden. Feith was eigenlijk meer aesteticus dan
dichter; tenminste als zoodanig heeft hij zich blijvender laueren gevlochten •••• Maar in "De zomersche dag op het land", komen prachtige schilderingen voor van morgen, middag en avond; tafereeltjes,
die bewijzen wat hij op het gebied van descriptieve poëzie kon praesteeren. En dat er bovendien een echte Steme in hem school, bewijst
de vermakelijke beschrijving van zijn wedervaren in de opera te
Brussel. •••
Toch is er hoofdzakelijk één ding, dat in hem hindert en onze sympathie voor een groot gedeelte zou doen wij ken, wanneer we niet wis-
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ten, dat het minder zijn schuld is dan die van zijn tijd. We bedoelen
het voorzichtige slag-om-den-arm houdende wat hem kenmer kt. Het
ontbreekt hem wat veel aan wat wij tegenwoordig (1875) eerlijkheid
noemen. Maar het is billijk den dichter te beoordeelen naar zijn tijd;
en dan moeten we zeggen: de menschen waren toen niet anders.
Nochthans, dit onderscheid van zijn dagen met de onze (1875) is het
wat professor van Kampen lofredenaar deed worden, wat ons onverbloemd de waarheid doet zeggen. Dit onderscheid is het, wat hem en
Bilderdijk meer en meer van ons jongeren zal vervreemden, wat Vosmaer er waarschijnlijk toe bracht om de verschijning van den eerlijken, van onbedwingbaren lust tot waarheid spreken gloeienden Havelaar als een nieuwe periode onzer letteren te begroeten. Dat de historici dier letteren weldra metterdaad zullen bewijzen dat een dergelijke periode tot de noodzakelijkheden behoort - we hopen het van
harte, overtuigd dat Feith ruimschoots het zijne heeft bijgedragen om
het eenmaal zoo ver te doen komen •••• t i
Men ziet dat de toen zes-en-twintigjarige schrijver in zijn studeerkamer aardige dingen kon zeggen en men kan er niets anders dan bewondering voor hebben, dat hij zijn tijd begreep, hij voorvoelde,voorzag dat er iets moest gebeuren.
Intusschen werkte hij voort en begreep, dat alleen zelfstandig onderzoek hem dichter bij de waarheid zou brengen. In zijn "PotgieterStudiën" van 1876 sprak hij als ideaal uit: "De ontwikkeling onzer
negentiende-eeuwsche letteren moest minstens een europeesche zijn.
Dan eerst zal onze geestelij ke bloedsomloop gezuiverd en zoodoende
versneld worden, dan zullen er heelende en verster kende sappen toegevoegd worden aan de hier en daar kranke deelen; dan zullen onze
zelfgenoegzaamheid en eigenbaat, die spreekwoordelijk beginnen te
worden, langzamerhand verdwijnen. Beide gebreken waren Potgieter
ten eenenmale vreemd. Zijn schriften leveren de bewijzen in overvloed. En toch werd hij betrekkelijk weinig gewaardeerd. "Maar waarom ook te zeggen om wendt hij het hoofd, als een ander zegt: hij
wendt het hoofd om"? Gekunsteldheid meent ge? Ge hebt het mis.
Liefde tot de Hollandsche taal was de heftboom; zucht om die taal te
verrijken beginsel. Welke nieuwe syntaktische wending hij schiep,
welk veranderd woord of welke verouderde uitdrukking hij nieuw
leven inblies, gezond verstand en goede smaak zaten steeds voor. Maar
dit wil niet zeggen, dat hij nimmer op de klippen der gekunsteldheid
is gestrand. Als men tusschen duizende doorzeilt loopt men elk
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oogenblik die kans. Nog eens. Toen het nieuwe leven nieuwe denkbeelden bracht, moesten er nieuwe vormen zijn om ze kenbaar te
maken; en geen kunstenaar als Potgieter gebruikt hiervoor alledaagsche. Het origineelste, het nieuwste was steeds uitgedrukt in termen
en wendingen aan Griek en Romein ontleend. Hunne literatuur te bestudeeren, daarvoor volstond de academische cursus. Maar alles te
kennen wat de nieuwere tijden onder de verschillende Europeesche
volkeren tot stand brachten, dat is een reuzenwerk, waarvoor één
leeftijd nauwelijks volstaat. Toch heeft Potgieter dit gedaan, en het
tot levenstaak gemaakt. In zoo verre is hij de baanbreker, voorbeeld,
gids. Zijn gebreken moeten we vermijden, zijn goede eigenschappen
volgen. Voor jeugdige puristen liet bij het volgende onovergankelijk
couplet na:
Uit alle zeeën beurt zich niet dezelfde visch;
't Valt vooglen aan te zien wat lucht hun voedsel is;
Verscheiden vruchten biedt in Noord en Zuid de disch;
En zou het wederzijds dan taal bij taal gelukken,
In al zijn tinten, al zijn toetsen uit te drukken
Wat, onvertaalbaar, ons in ééne mag verrukken?"
Die reeks artikelen over Potgieter getuigen van diepingaande bronnenstudie. Helder, logisch geeft hij de feiten en is zijn onderwerp volkomen meester. Zijn zoeklicht laat hij o. a. vallen op de boekbeoordeelingen uit de eerste jaargangen van "De Gids" in verband met
Bakhuizen van den Brink en zet in een noot (een studie op zichzelf)
uiteen, dat een zekere heer van Rooyen, die "Braga-studiën" schreef,
zich nog al eens geducht vergiste. Winkier Prins schreef zelf over
"Braga" een studie in 't Duitsch: "Braga, zur Geschichte der Hoillindischen Literatur der Neuzejt," waarvan het handschrift (17 pagina's
groot folio) bewaard gebleven is. Maar ook in zijn "Studiën over Potgieter zegt hij 't een en ander over 't tijdschrift, dat verscheen nà
Hecker's Hippocreen-ontzwaveling, een boekske dat "even onverwacht als een hagelbui in den zomer uit de lucht kwam vallen (en)
onze dichterenwereld in rep en roer bracht." "Toch kwam," zoo
schrijft de heer Winkier Prins, "het eigerlijke doel duidelijk genoeg
om den hoek gluren en scheen het hoofdzakelijk een pijl gemunt op
den Gids; want het heet daarin ergens:
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De Gids beloofde bergen gouds op 't uithangbord,
Wees moedig voorwaarts, maar zijn hand is nog te kort
Om de echte diepte van natuur en kunst te peilen.
Bovendien werd over Bilderdijk's miskenning, voor wiens klinkklank herhaaldelijk in den Gids w~ gewaarschuwd, een klacht aangeheven en aan ten Kate, wegens het Bilderdijkiaansch-klinkende
van zijn verzen volgens hetzelfde tijdschrift niet onder onze eerste
dichters te rekenen, moed ingesproken. Deze eerste aanval, stout
genoeg, lokte spoedig meerdere uit, en reeds in zijn studie over
Huygens' Cluyswerck hoorden we Potgieter de verzuchting slaken:
"wees rein als de sneeuwen ge zult den laster toch niet ontgaan."
Van Kampen's pers was nauwlijks van die woorden koud of daar
verscheen - tweede hagelbui, maar thans in den winter met steenen
als duiveneieren - een andere Hippocreen-ontzwaveling, een Tijdschrift heel in rijm, naar den noordschen Apollo "Bra ga " getiteld,
waarin het door Hecker aangegeven motief ten einde toe zou worden
afgespeeld. Zoo tenminste zag het er uit in het begin. Behalve invectieven tegen onze vaderlandsche tijdschriften, parodieën van mislukte verzen - van Beets Jongensmijmering o. a. - gaf het tevens
modellen van wat de redactie onder klassieke poëzie verstond en bovendien vertalingen naar Victor Hugo, Barbier enz. Op voortreffelijke
wijze werd in het Boek van den Roskam te velde getrokken tegen de
zucht naar "lintjes", tegen 't huidendaagsche patriotisme," tegen
"de opvoeding" en tegen "de vriendschap van 't lettervolkje." Dit
alles was algemeen genoeg om voor welgemeende satire te kunnen
doorgaan; maar hiermee is niet beweerd, dat in het" Tijdschrift heel
in rijm" geen personaliteiten voorkomen. Of Bakhuizens' artikel
"Personeel en Profaan," wat het midden schijnt te houden tusschen
zelfverdediging en captatio benevolentiae, oorzaak was dat de "Huishoudelijke vergadering der Redacteuren van den Gids" juist
door een "profaan" werd afgeloerd, weten we niet; maar zooveel
is zeker dat het geestigste en tevens ondeugendste stuk in den eersten
jaargang van Braga afgedrukt op het vierde vel, 15 Januari '43, een
hatelijkheid was rechtstreeks aan Bakhuizen van den Brink gericht.
Nooit is een "Fteraire bent" lee1ijker beetgenomen. En mocht
Molière dit soort van rijmend potjeslatijn reeds voor ~euwen gebruikt
hebben, het geheel was zoo piquant, dat elk die een kwaad oog had
op den Gids het uit moest gillen van verrukking" ••••
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In zijn studie "Braga, zur Gescbichte der HoJlänwschen Literatur
der Neuzeit'" waarvan nog een tweede handschrift, in kleiner formaat bestaat, en dat in 1889 in een Duitsch tijdschrift werd gepubliceerd, dus zes jaar nadat de derde druk van 't "Tijdschrift heel in
rijm'" te Deventer, met ophelderingen en onthulhngen van 's dichters vader, den oud Braga-redacteur, Dr. A. Winkler Prins, verscheen,
vond J. Winkler Prins gelegenheid 't bewuste gedicht, op de laatste
strophe na, nog eens af te drukken. 't Vinde hier een plaats:

DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING.
Bakhuizenius à Brinckio, de Praeses, heeft het woord:
I
Viri pedantissimi!
Kokki, messam non habentes!
G;dsi, viam nescientes!
Fratres conjuctissimi!
Vos salvere jubeol••••
Est aperta sessio. (Een hamerslag)

Praelegantur notulael ••••
Recte! - Nunc Recensionu
Dividantur per tirones ••••
Cuique suum.... optimel
Tu, Alberte, scribes tres,
Quae supersant mibi desl
Heye per sonnetticum
Potgieterius per prosam
Humoristico-morosam
Vullant mengelwerlcium! ••••
Sic secundus Nummerus
Fiat meesterstukkiusl
Igitur, Fraternitas!
Fisce, Membra et Ab-actisl
His feliciter peractis
Clausa est societas! ••••
Nam jam dudum zweetimus
Pulcris bis laboribus.
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Nunc pleantur pocula!
Maneat raÀÀtl-'anEra!
Vivat xa(!lataWE(!Eia
Floreat lPilacvrra
Et per omne saeculum
Nostrum sodalitium! (Een tweede hamerslag, de ver-

gadering is geëindigd).
11

DE INSTALLATm VAN HET NIEUWE LID.
Novitius:
Coram vobis inclinatus,
Dlustrissime senatus,
Viri nobilisslmi!
Praecor, quaeso audiatis
Membrum me aecipiatis
Vestri sodalitii!
Praeses:
Si tu optas hoc sineere,
Primum Mcee vesped
Eruditionis verae
Nobis des specimina.
Qui exempli grati~,
Decet rite recensere?
Novitius:
Magne Praeses, Auditores!
Si poëtae seu scriptores
Non sunt membra vestri bendi,
Tune sunt ita recensendi:
"Nobis scribendi
Facultas et jus!
"Tu habes nullum
"ar nu11um belullum,
"Nullum belullum de artlbus!
"Opus tuum magnum pruUum,

688

TACOB WINltLER PRINS

"Nam te non cognoscimus,
" Objective,
"Subjective,
"Es et manes asinus!tt Chorus:
Recte tu, rectissime,
Optime, Gidsuncule!
Praeses:
Respondisti sapienter;
Pergo tecum nunc lubenter,
Juniorum ipsa flos!
Vidimus de arte prosae;
Nunc tu dicas ingeniose
Quid sit ars poëseos!
Novitius:
Magne Praeses, Auditores,
Decus nostrae patriae! ••••
Est Poësis ars sudoris,
Ars 1'00 Abracadabr;e!
Est cantare
ConflalUélre
Quod non intelligimus,
Volumus nee credimus;
Est rymare
Et lymare
Voces sine sensibus!
Chorus:
Recte tu, rectissime,
Optime, Gidsuncule!
Praeses:
T aceatis! et pergamusl •••
Tandem, Ornatissime,
Si te membrum declaramus,
Quid promittis facere?
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Novitius:
Me metipsum adorabo,
Nos vestraque gatlikkabo,
Om den wille van het smeer!
Et pro symbolo kiezabo:
"Lik-je mij, ik lik-je weer!"
Choru.,:
Recte tu, resti!>Sime,
Optime, Gidsuncule!
Praeses:
Silentium! Silentium!.•••
Peracto hoc examine
Cunctorum horum entium,
Praesentium, absentium
Et futurorum nomine
Tè membrum nuntio nostrotum clubsiae!
Atque confero in Te
Jus bluffandi,
Arrogandi,
Adorandi
Te et Nos;
Procreandi
Prullilos;
Flagellandi
Optimos! (De praeses en de overige Leden dansen hand aan hand rondom
den Novitius .•••) Enz.
Maar wenden wij ons weer tot zijn eerste Braga-beschouwing in
verband met Bakhuizen van den Brink. "De zaak" ZOO schrijft hij
aldaar, "was met dat al ernstig genoeg. Bakhuizen is er allerwaarschijnlij kst moedeloos onder geworden en retireerde reeds hetzelfde
jaar. Ja, dat hij niet aanstonds zijn handen van den Gids aftrok, moet
waarschijnlijk hieraan geweten worden, dat de Vries' uitgave van
Hooft's Warenar alleen door hem toen ter tijd behoorlijk kon besproken worden en van Limburg Brouwer's "Ezel en eenig speelgoed"
ook al hatelij kheden aan zijn persoon bevatte en waarop hij-zelf
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diende te antwoorden. Maar nà '43 vinden we dergelijke aankondigingen niet meer van zijn hand en de geniaalste stichter van ons eerste tijdschrift trok zich in vrijwillige ballingschap terug naar België
waar hij de archieven doorzocht en de verdere grondslagen legde voor
zijn historische studiën.
We mogen de opmerking niet weerhouden, dat de Gids, hoe romantiek in het begin ook - een romantisme wat uit fransche, duitsche en engelsche bestanddeelen was saamgesteld - uit een nationale
behoefte is ontstaan; maar door overdrijving en het te sterk op den
voorgrond plaatsen en verlichten van den "dichter bij uitnemendheid" al dien strijd en tegenspraak uitlokte; 'n tegenspraak uit den
aard der zaak burgerlijk, maar daarom niet minder hollandsch; veel
hollandscher zelfs dan de aesthetische theoriëen der wegwijzers; ondertusschen meer afbrekend dan opbouwend, progessief reactionair
om het zoo uit te drukken, en bij mangel van't kosmopolitisch beg;nsel, kenmerk van den nieuweren tijd, even spoedig achter de
schermen tredende als ze voor 't voetlicht verschenen· was. Hecker's
Quos Ego" was de laatste flikkering van het wraakrapier."
Na deze uitweiding keert de schrijver tot zijn eigenlijke onderwerp
totPotgieter, terug."Onzegemoedelijkeauteur liet", zoo zegt hij, "de
bui kalm overtrekken." Veel belangrij ks zouden zij uit zijn "Potgieter-studiën" nog eens weer naar voren kunnen brengen, maar 'tzou
ons te ver voeren. Alleen willen wij er nog op wijzen, dat Winkler
Prins een open oor en oog had, en hart, voor 't volgende fraaie gedicht dat, zoo als hij zeide, "behoort te leven op alle Nederlandsche
tongen, in alle Nederlandsche harten."
Onder 't hangende loof van die berken
Is zoo dikwerf door 't paartje gepoosd,
Dat de suiz'lende twijgen 't wel merken
Hoe bij beurten hij bidt en zij bloost!
Waar het klaphek geleidt naar den akker,
Schut de haag weer de aanvallige groep:
In 't geboomt wordt de woudduive wakker,
Als vernam zij een minziek geroep.
Eerst als koutend ten wingerd zij 't brengen,
Die maar flauwtjes van 't maanlicht weerglom,
Wil geen marren zij langer gehengen,
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Vleit ze fluistrend: "Och, lief! Keer nu om!"
,,'k Zou het doen zoo de nacht waar' geweken,
"Maar het oosten weerschittert nog niet,"
"Zie eens op hoe de starren verbleeken,
"Hoor eens meê, 't is des leeuweriks lied!" •••
Potgieter's werken zijn, helaas, niet in ieders bezit, daarom is het
een vreugde dat Winkler Prins, zelf in verrukking, in een fijn-geestelijke spanning op dit juweeltje de aandacht vestigt - ook nà ruim
40 jaar is de glans onverdoft. Wat vooral in Winkler Prins' critieken
treft is de eigen-toon; 't onderwerp geheel meester, schreef hij zelfbewust, opmerkelij k-zelfbewust in die zeventiger jaren, toen rondom
alles zoo dor was en zelfgenoegzaam en duf. Hij had den moed storm te
loopen tegen de "Nationale Vertoogen" van Cd. Busken Huet (December I876). Juist omdat hij een groote bewondering had voor Huet
als schrijver der "Litterarische Kritieken en Fantasieën" voelde hij
zich genoodzaakt een ridderlijke lans tegen hem te heffen,toen Huet's
algemeenheden hem niet konden bevredigen. "Algemeenheden," zoo
lezen wij, "uit zulk een mond zijn bedenkelijke teekenen. En wij die
zoowel aan een toekomst van Nederland gelooven als aan eene van
Nederland's letteren namen er aanleiding uit om op het onvaderlandsche van deze vertoogen te wijzen en het voor uitgemaakt te houden
dat hunne vergankelijke zij tevens min of meer de vergankelij ke zij is
van alles wat de heer Huet voor en na heeft geschreven; dat het steekt
in het particuliere waarvoor hij vecht, in het anatomiseerende waardoor
hij zich kenmer kt, in den dienst van het kleine waartoe hij zich dwingt;
in het afbreken zonder meer, wat hij zich ten taakstelt;inhetveroordeelen van het slechte zonder het goede aan de hand te doen; in het
voorwenden van gloeiende dogmenhaat en 't binnensmokkelen van
nieuwe dogmen in de plaats; in 'ttotaalontbrekenvan 'tstelselmatige,
in deze Vertoogen, het schuwen van 't klemmend betoog, hun minachting voor wetenschappelijk gezag: in het ontbreken van het
grootsche, het gelijkmatige, het rhythmische en het op den voorgrond
treden van het fragmentarische naar den vorm; in, naar den inhoud,
hun ongeloof aan den adel der menschelijke natuur, hun open oog
voor 't bijkomstige, het toevallige, het vergankelijke van de verschijnselen op het geestelijke gebied; hun voorbijzien dikwijls van het wezen
om den vorm, van den geest om den stof, van 't innerlijke om het
uiterlijke: hun in één woord meer fransche dan nederlandsche zij:'
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Nu, daar kon Huet het mee doen! Niet uit lust om iemand 0naangename dingen te zeggen, uit aandrift om af te breken, schreef WinkIer Prins zó6, neen, hij had veeleer roeping 't beste van een schrijver
naar voren te brengen, zijn zoeklicht te laten vallen op 't meest-waardevoUe, opdat dit diep-in-echte en blijvende, meer en meer gekend
worde, maar daarom mocht, op haar tijd, ernstige critiek niet achterwege blijven. In 18n vond hij gelegenheid een uitvoerige studie te
schrijven over•••• "De Gezamenlijke Gedichten en Rijmen van J. J.A.
Goeverneur." Daar treft o. a. de volgende uitspraak: ,,Doch sla nu
eens "De Lustige Kermismuzikanten" op en ge staat verbaasd over
de meerdere voortreffelij kheid van dit vers op zoo menig ander. Het
herinnert van a tot Z aan Goethe; aan Goethe's plastiek en aan Goethe's diepzinnigheid; aan zijn eenvoud tevens en aan zijn versmuziek:
Daar zijn wij muzikanten weder
En brengen lust en leven aan,
Als wij de straten op en neder
Of in de huizen binnengaan.
Deze eenvoudige voorafspraak wordt gericht tot een denkbeeldig
publiek. De instrumenten worden gestemd en daar begint het troepje
te spelen:
Wat klatert en schatert
De klarinet;
Wat wèl luidt en schel fluit
De flageolet;
De tonen, die wonen
In bas en in veel
Verhoogen 't vermogen
Van 't sluitend geheel,
Verdrijven de smarten
En stemmen de harten
Der jeugd
Tot blijheid en vreugd•••••
Nog op andere goede verzen van Goeverneur wijst hij. Luistert
maar eens naar "de dolle, volle, rinkelende tamboerijn":
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Tarantella! Tarantella!
Juicht het uit de mandoline;
Tarantella, Tarantella!
Klappren schelle castagnetten;
Tarantella, Tarantella!
Gromt en bromt en krijscht en schatert
Wilder staêg de tamboerijn! ••••
Dat zijn eigen romantisch gemoed van dergelij ke zwierige, kleurrijkeenrhythmisch-sterke verzen genoot, is te begrijpen, temeer daar
't verzen waren van een hollandsch dichter, in een tijd dat 't in Holland allerdroevigst gesteld was met plastiek, geluid, rhythme. Hij
haalt o.a. nog een gedicht van "Jan de Rijmer"l) aan, waarvan hij zegt:
"In Goethe's Römische Elgiën zelfs is niets te vinden wat zich hiermee vergelijken laat. Shelley alleen heeft wel eens iets dergelijks gedicht:
Wakker roeit de gondolière
Op in zee, de klokken zwijgen;
Helder licht straalt daar van verre
Uit de villa's en paleizen;
Koeltjes dragen ons de geuren
Uit de koningstuinen na;
Bij den blauwen Pausilippo
Klimt de nachtgod fier omhoog.
En gelij k der goden koning
Op de schoone vorstendochter
Eéns als gouden regen daalde,
Zich met haar in liefde parend,
Stort in duizend zilverdropplen
Hij zijn licht uit op de zee,
Die in donkergroenen nachtdos
Haren bruidegom verbeidt.
Wellust-aadmend rilt ze en trilt ze,
Hijgend daalt en rijst heur boezem
Onder ons in wulpsche deining
En in lange kussen zuigt ze
Des geliefden stralen in ••••
I) J. J. A. Goeverneur (Jan de Rijmer) was evenals ten Kate, Jonckbloet
en Stanng, een steeds welkome gast in de pastorie van Dr. A. W. Pro
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Dat hij bij 't doorleven van vaderlandsche, moderne poëzie, de
groote buitenlanders niet verwaarloosde, blijkt uit zijn Shakespeareartikel uit "De Gids" van datzelfde jaar (1877), uit zijn vertaling
van "Venus en Adonis". Tien jaar later schreef hij een sonnet,
"Romeo en Ju1ia," waaruit wij hier enkele verzen laten volgen:
Wat zoet gekir als 't roepen van twee duiven
In 't zwijmellauw van zoelen Juni-nacht;
Maar reeds verbleekt der starren schitterpracht
En 't eerste rood begint de kim te omhuiven.
Een windje komt en doet de bloesems stuiven
Op 't schoone tweetal, dat in droomen lacht•••
Z66leerde hij verstaan, diep-in verstaan, den geest van den grooten
meester, den Speerzwaaier ••••
11
MmDENTI)D.

"De Banier", het tijdschrift van Marcellus Emants, telde
Winkler Prins al spoedig onder de medewerkers. Van zijn stukken
uit de tijdschriften is maar weinig meer in zijn bibliotheek aanwezig. Tusschen de overdrukjes vond ik een artikel van I 883",Diets
gemaakt of verdietscht," naar aanleiding van de opinies van Jonckbloet en ten Brink ten opzichte van de vraag: zijn de middel-Nederlandsche literaire kunstwerken voor 't meerendeel oorspronkelijk
Dietsch of zijn ze verdietscht?
Wij laten enkele bladzijden volgen waarin zijn liefde blijkt voor 't
woord: "Tusschen dietsmaken en verdietschen neemt het spraakgebruik een onderscheid aan. Wij zien hieruit dat niet alleen de vorm
der woorden maar ook de beteekenis na verloop van tijd aanmerkelijke wijzigingen ondergaat. Vreemd genoeg schijnt dit laatste aan
minder vaste wetten onderworpen dan het eerste; meer een zaak van
mode, ook zou men kunnen zeggen van willekeur, maar dan in de
goede beteekenis van het woord. Bij dieper doordringen verdwijnt dit
vreemde en tegelijk de schijn. Naar het lichaam zijn wij vaster aan de
Natuur en aan hare wetten verbonden dan naar den geest; met de
woorden is dit niet minder het geval. Al onze wetenschap is niet in
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staat onze wijze van denken geheel helder te maken; er blijft altijd
iets onverklaarbaars, iets lOdividueels of persoonlijks over. Daar wij
menschen nu eenmaal lichtdieren, geen duisterlingen zijn, wat wij
met alle levende wezens, tot de planten inkluis, gemeen hebben, blijft
de behoefte aan licht, helderheid, verduidelijking, begrijpelijkheid
bij de besten onzer bestaan. Waar wij, wat duister is niet meer trachten te verklaren, houden wij op mensch te zijn, verkrachten wij den in
ons gelegden drang, waardoor eerst kwijning 'en verschrompeling,
later zelfvernieling ontstaat. Zeker is het dat ons licht door beter, helderder licht kan worden overschenen; maar welke dwazen zouden
wij niet zijn, indien we geblinddoekt gingen wandelen uit ontevredenheid met het hemellicht en in afwachting van een schitterender,
omvangrijker zon!
Is ook dikwijls onze karaktervorming een zaak van mode, van konventie, van "ik doe, omdat een ander doet," van willekeur in de slechte beteekenis van het woord, niet minder is dit dikwijls het geval
met onze appreciatie der dingen, met de beteekenis zelfs, die wij aan
een uitdrukking hechten, met de waarde, die wij toekennen aan een
woord. Toch dient een woord slechts één beteekenis te hebben en
geen twee ofdrie. Devoordeelen hiervan springen in het oog. Verwarring wordt vermeden, aanleiding tot misverstand, tot geringschatting
als gevolg, men weet wat men heeft niet alleen aan de woorden,
maar ook aan de menschen, die de woorden gebruiken. En dit is van
veel belang. De beste schrijvers gebruiken de woorden dan ook
meestal in één bepaalde beteekenis. Hierbij komt dat nagenoeg gelijkluidende woorden bij de andere auteurs dikwijls een beteekenis
hebben hemelsbreed verschillende van de beteekenis hieraan door de
modernen gehecht, weshalve niemand op het terrijn van vergelijkende letterkundige studiën dit over het hoofd mag zien. Deze verschillende beteekenissen op te speuren is meer een werk van geduld en inspanning dan vanintuitie of "vanzelfheid" (spontaneiteit). Toch blijft
het een raadsel waarom de een in staat is uit één gebrekkige of één
onvolledige waarneming een wet af te leiden; terwijl de ander in honderd nauwkeurige waarnemingen geen zweem van een wet ontdekt.
Terwijl de ervaring van hem die met groote of kleine menschen omgaat dit dagelijks duidelijk maakt, is het evenmin aan de evidentie als
aan de evolutie gelukt duidelijk te maken, hoe dit geschiedt. Spinoza
zoomin als Darwin kunnen ons hier van dienst zijn.
Maar wat wij kunnen als letter kundigen en als opvoeders, is zorgen
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dat de beteekenis der woorden zooveel mogelijk blijve in overeenstemming met oorsprong en aard; en indien deze beteekenis zich
dient te wijzigen (door het verdwijnen van de realiteit er in den aanvang door beteekend) dat zulks dan geschiede naar aanleiding van
andere wijzigingen in de natuur volgens vaste wetten "niet door menschenhanden gemaakt. tt Juist de fijnheid de moeilijkheid van de zaak
maakt dat menigeen hiervan niets begrijpt, in het wilde schermt; wat
hij op zeker oogenblik gedacht heeft, voldoende acht, al denkt hij
morgen en overmorgen andersom, en zoodoende zelf tot een geslinger
en een onzekerheid geraakt, waarvan geringschatting der taal en een
gevoel van zwakheid en gedemoraliseerd-zijn het gevolg uitmaakt.
Overal dus waar wij merken dat de woorden en zoodoende de er door
beteekende dingen gewijzigd staan te worden, dienen wij op onze
hoede te zijn; en voor alles te onderzoeken of die wijziging &teunt op
onomstootelijke feiten, op algemeene wetten naar analogie van onze
begrippen van waarheid en recht of een modeachtige gril, een misvatting, een vergissing ten grondslag heeft ••• :'
In 1884 verscheen het tijdschrift "De Leeswijzer," waaraan WinkIer Prins later een trouw medewerker werd. Hij schreef er wijsgeerige
artikelen in en boekbeoordeelingen, letterkundige studies en gaf kronieken over schilderijen-tentoonstellingen uit binnen- en buitenland.
Een korten tijd was hij eigenaar van het tijdschrift, dat hij van den uitgever W. GosIer, zelf verdienstelij k dichter en man van beschaving,
had gekocht. Prins was evenwel beter dichter dan administrateur en
moest spoedig de uitgave stopzetten, hoewel 't aantal abonné's vrij
groot was.
1886 werd voor hem een belangrijk jaar, toen toch verscheen bij
Gebr. Binger te Amsterdam zijn bundel "Sonnetten:' Het verschijnen van dat merkwaardige werk;e was in zekeren zin een gebeurtenis.
Vöór het in druk komen van de eerste verzen van Jacques Perk en
Hélène Swarth had Winkler Prins reeds een bundel persklaar, maar
er was geen uitgever, die 't aandurfde, daar zijn poëzie absoluut niet
geleek op 't geen de toon-aangevende dichters van toen, meest predikanten, als gedichten uitgaven. De dichter borg ziin werk op en werkte in stilte voort. Zijn breed levensgevoel had hem naar den hexameter gedreven. Hij bewonderde en genoot de hekameters van Homerus, Goethe, Schiller. Hij begreep, die{:t-in, den zin van Schiller's
Säuslendes Saitengetön hebt den atherischen Leib,
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maar niet alleen in hexameters ging hij zich uiten, hij had een voorliefde voor het sonnet.
De nieuwe geest was in Holland tot uiting gekomen. De weekbladen brachten werk van jongeren, maar deze nieuwe geest sprak 't
krachtigst en 't prachtigst uit de bijdragen der jongeren in het pasgestichte tweemaandelijksch periodiek "De Nieuwe Gids:' Dat plotseling losbreken van machtig-stroomend nieuw leven, heeft Winkler
Prins in zekeren zin verrast, hij was er verbluft van, dat de verjonging was gekomen, opééns, terwij] hij bezig was de proeven van
zijn bundel te corrigeeren. Hij verheugde zich er over en zond naar
het nieuwe tijdschrift een proza-bijdrage .,De droom in de literatuur," opgenomen in den eersten jaargang.
Daar geen uitgever zijn .,Sonnetten" had willen uitgeven, bekostigde hijzelf de uitgave. Spoedig daarop liet hij nog twee bundels
"Zonder Sonnetten" en Liefde's Erinnering" volgen, óók voor eigen
rekening uitgegeven. Deze drie bundels zijn door Witlem Kloos in
diens "Nieuwere Literatuur-geschiedenis" met fijn inzicht en groote
kennis van zaken beoordeeld, 't diep-in waardevolle werd naar voren
gebracht tot een vreugde voor altoos. Tegen de opinie van velen in,
die in den dichter een warhoofd en aansteller zagen, durfde Kloos te
prijzen wat volgens zijn gewetensvol oordeel, bizonder fraai van beeld
ofbizonder welluidend was of schoon van rhythme of zuiver van gevoel.
In waarheid de dichter dier verzen had geest en durf en zelfgevoel
en daarvoor was men in die dagen 10 Holland bevreesd. Wij willen
enkele sonnetten afdrukken, die ons 's dichters innerlij ke geaardheid 't
best doen verstaan. Men leze zijn "Weerspiegeling":
't Licht verflauwt tot purper aan de kimmen,
Pinken teeknen donkerzwart zich af;
De ankertouwen, wit gebleekt en straf,
Leiden her en der, naar plassen, ZWlmmen,
Lichtjes ziet in 't want men weldra glimmen,
't Zijn lantarens, die de schipper gaf,
En weerspiegeld in de weeke draf,
Uitgerekt tot lange, l:.leeke schimmen.
Meisjes zitten schomlend op de touwen,
Jongens, die de meisjes gadeslaan,
Jeugd en grijsheid, kind ren, mannen, vrouwen,
LXXVI
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Alles ziet weerspiegeld men er staan;
En men zou het spel voor ernstig houën,
Bracht de deining geen verandring aan.
Z66 zijn er talrijke strand-idyllen, fijn-geestig gezien door den man,
die dichter was en schilder en philosoof. In zijn "Heuvel en Woudklanken", geeft hij blijk vertrouwd te zijn met de wonderen van 't
bosch. Weldadig voor 't hart zijn de%e %angen:
Nu de varens als een branding wuiven,
Springt de saamgerolde spore los,
Om, verwaaid door 't roodgetinte bosch,
Her en der, naar eiken kant te stuiven.
Tot weer nieuwe groene varenkuiven
Op zich heffen uit het donker mos,
En, in telkens breeder, fraaier dos,
Pluim bij pluim en steel bij steel komt schuiven.
Hebt ge, 0 licht, na regen weer geschenen,
Dwars door 't %achtgetint smaragden woud,
Dan, alsof de varenoogen weenen,
Klett'ren droppels langs het groene hout,
Sijplen door den rooden boschgrond henen,
Waar geen voet te treden zich verstout.
tengere, ~ver-blonde vrouw, zijn trouwe reis-en levensg~llin had hij Zwitserland en Savoje en de Luxemburgsche Ardennen be~ocht. Samen bestegen zij de Wengem-Alp, de Eiger en de
Jungfrau;trokken Van Martignyover den grooten St. Bernard, of door
het Val de Bagnes naar Aosta - over Tête Noire naar den Mont
Blanc. Hier volgen enkele herinneringen aan die blijde dagen:
Met

~ijn

Daar vlamt op Mont Blancs verbleekte leden,
't Zuiver licht der reeds verzonken ~on,
Om den gletscher met een kleed te kleeden
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Als geen wever hier ooit weven kon;
Maar die 's werelds weefstoel-boom blijft treden,
Is 't die ook de gouden draden spon.
Menig tafereel wordt vastgelegd in een vlug-Ioopend sonnet, nu
eens droef van aard, din weder klaterend van levens-blijheid; innerlijk leeft de dichter tusschen lachen en weenen in, dit levensgevoel
komt tot uiting in de volgende terzinen:
En als wijlen Werther, laat 'k mijn. beenen
Benglen van den harden, vochten rots: Duizend blauwe klokjes, tusschen steenen,
Buigen diep zich over 't goligeklots .••
Ach, als Werther hier een poos te weenen! ...
Maar mijn gids lacht guitig - vindt 't iets %<lts.
Ten slotte, dit sonnet op Goethe:
Goethe, uw geest bleef hoedende om ons zweven
Sedert wij, langs woesten Gemmi-pas,
Waar het uitzicht onbeschrijflijk was,
Maar een mispas wegrukte uit het leven,
Langs de Dala verder wandien bleven
En de Rhöne, groen van 't oevergras,
Soms doorzichtig als geslepen glas
T usschen kiezel voorwaarts zagen streven.
Dàn, een eeuw nà 't werd door u betreden
Door Tête Noire naar 't woeste Chamounix,
En het is of 'k in den berg uw leden,
In de kloof uw vasten oogblik zie.
Krachtig hebt gij tegen 't leed gestreden,
En dat staalt des moeden wandlaars knie.
In de advertentie-kolommen van "De Leeswijzer" liet hij een
studie over het sonnet afdrukken, hoewel de redactie hem aanbood
't stuk in 't tijdschrift-zelf te plaatsen. Hij verkoos evenwel de
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advertentie-kolommen. In dat zeer lange artikel geeft hij o. a.
een antwoord op de vraag: "Welke eischen kan men stellen aan een
goed sonnet?"
"Het hangt af van een andere vraag: tot welke dichtsoort moet het
sonnet gerekend worden? Er is slechts één antwoord mogelijk: tot de
grieksche. Hiermede is het eigenaardige, het kenmerkende van het
sonnet aangewezen, in breede trekken; want ter onderscheiding van
het lied staat het niet in het voorportaal van den lyrischen tempel;
maar aan het achterste uiteinde, bespoeld door de her en der aanrollende golven van de Epische wereldzee. Dat het sonnet ontstaan is uit
een innige versmelting van lyriek en epiek staat vast. Hoe komt het
vraagt men zich af, aan zijn op het oog een weinig zonderling voorkomen? Van waar toch die eigenaardige strophen-indeeling in eerst
twee van vier regels en dan in twee van drie? Dat het toeval een dergelijken vorm doet ontstaan, is niet aan te nemen. Het antwoord, 't
welk hierop vrij algemeen wordt gegeven, luidt zoo waarschijnlijk,
dat er niet te twijfelen valt. De twee strophen van vier regels hebben
hun ontstaan te danken aan een zesvoetig eenlings-vers, met een rust
ongeveer in het midden; de twee strophen van drie aan een vijfvoetig
eenlings-vers, ook met een middenrust, indien het duidelijker is.
Beide versregels, onder de namen hexámetér en pentámetér bekend,
zijn vader en moeder van het sonnet. De moeder is een voet korter
dan de vader. De vader is, naar zijn aard, goed opmerker, prent :cich
het voorkomen van de streken waar hij reist nauwkeurig in, zwerft bij
voor keur op de eindelooze zee of door onafzienbare heidevelden, en
vertelt bij zijn thuiskomst aan de moeder zoo aanschouwelijk mogelijk
wat hij zag. De moeder, in zich-zelve gekeerd, meer mijmerziek dan
uithuizig, meer liefhebster van muziek dan van teekenen, noteert of
de indrukken, die ze ontving van 's mans reisverhaal; of haalt er een
nutte les uit, of ontboezemt een elegische jammertoon of slijpt er een
pointe aan met iets onvergankelijks als ziel. Deze twee ontvingen als
spruit het sonnet en beider aard en eigenschappen gingen over op dit
kind. Welke eischen men aan een goed sonnet kan stellen, blijkt ten
duidelijkste. Vaders en moeders aard moeten er in aan het licht
komen. Beide karakteriseerde ik in 't kort als motto aldus:
Op ruischt de straal der fontein, nieuwsgierig de wereld bespiedend,
Klaatrend weder omlaag schijnt het uw kringloop, sonnet!
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Schiller heeft iets dergelijks gezegd, maar anders:

Im Hexämetér steigt des Springquells flfissige Säu1e,
Im Pentámetér drauf fallt sie melodisch herab.
In het ruischen drukte ik vaders aard, in het klateren moeders aard
uit; in het wereldbespieden den reislust van den man, in het omlaagklateren de huiselij kheid der vrouw.
Toch en hierin wijken mijn regels af van die van Schiller - voor
de elegie van kracht - het sonnet dient een kringloop te volbrengen,
opdat de vorm ~oo gesloten, ~oo volkomen mogelijk ~j. He~e1fde
wordt ook van de elegie verlangd, die dàn eerst den kunstsmaak bevredigt, wanneer het einde terugwijst, of, in ~jn beeldspraak, terugkeert naar het begin. Wat ik bedoel blijkt uit mijn sonnet "In den
stoomtram" waar de tram, langs sterk gebogen rails kronkelende,
schokkende en met angst vervullende voor ontsporen en verwonden,
voorgesteld als een slang, vergoeding geeft voor het onheil, waarmede zij dreigt, door den reiziger een blik te gunnen op het vliegerspel
der jeugd "zachte balsem, dien ge op wonden giet." Het sonnet keert
dus in zijn laatsten tot zijn eersten regel terug en volbrengt den kringloop waarvan ik sprak:
Als een slang met heetgestookte kaken,
Glijdt de tram door 't neergemaaide graan,
Akkers langs, waar volle garven staan,
Kindren langs, die wilde kreten slaken!
Straten door die van de hette blaken,
't Seminarie langs, waar, ijdele waanl
Tal van vliegers in een web van dra1n
Nedertuimelend, aan den toren haken.
Maar hoe heerlij k zweven andre veilig,
Opgestegen met des leeuwriks lied: Noem toch niet het vliegerspel lankwijlig,
Beeld veeleer, waarin ge 't leven ziet; Ja, 0 jeugd, uw spel is ernst u, heilig,
Zachte balsem, dien ge op wonden giet.
Dit sonnet maakt op mij een bevredigenden indruk; maar men
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moet het niet lezen als een reclame voor stoomtrammen! - Toch aan
de hoogste eischen beantwoordt het niet. Het lag ook niet in mijne bedoeling. Die /Wchste Kunst ist das Regim des Gleichen! Een bundel
sonnetten overal streng klassiek naar den vorm, zoowel als inhoud, de
verveling ware onafzienbaar! Monotonie kan alleen vermeden worden
door rubrieken en vormverschil. Welke zijn nu die hoogste eischeni'
Dat de rijmen niet als staand en slepend, mannelijk en vrouwelijk
wisselen; maar alle vrouwelijk zijn - hetgeen iets week-sentimenteeis, iets elegisch-erotisch geeft! Dat de vierde regel niet enjambeere of saamvalle met den vijfden; dat de eerste en tweede strophe
alz;oo zelfstandig op elkaar volgen. Dan nog: dat de derde regel van
de derde strophe niet overga in den eersten regel van de laatste
strophe. Er wordt beweerd, dat de beste sonnetten-dichters dit in
acht nemen. Maar, men kan er met grond tegen aanvoeren, de nood-

zakelijkheid blijkt niet uit de wordings-geschiedenis van het sonnet."
Deze wordings-geschiedenis van het sonnet wordt door den dichter uitvoerig geschetst in het bovengenoemdeartike1,dat op tijn persoonlij k aandringen op zulk een eigenaardige wijze in druk verscheen.
"Wie de moeite heeft willen doen," zoo schrijft hij, "deze geschiedenis zooals ik ze hier vertel, na te lezen, z;al begrijpen, dat een saamvloeien van den laatsten regel der tweede strophe met den eersten der
derde geheel indruischt tegen aard en wezen van het sonnet; dat
daarentegen voor het op elkaar-volgen der rijmen van de twee laatste
strophen geen vaste regels zijn aan te geven; en dat de meening, dat
dit bij wijze van tertinen zou moeten plaats vinden, op onkunde berust!'
Zoo wist de dichter te duiken en te stijgen, getrouw aan zijn devies:
't Duistre en het diepe het roept, dichter daal neer als de

duiker
Roei als gij vleuglen bezit, daarmee terug naar het licht!
Toen tijn bundel ,,sonnetten" in druk was verschenen,schreehijn
vader hem:
"Er zijn er vele onder, die ik prachtig van idee en ongemeen schilderachtig vind, zoodat ze mij met de Nederlandsche sonet verzoenen!'
Deze woorden van lof, van de hand van eenoud-Braga-redacteur, z;ijn
zeker van beteekenis. De oude J. J. A. Gouverneur schreef hem:
"Uwe "Sonnetten" hebben mij tranen van zoeten weemoed doen ver-
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gieten, soms smakelijk doen lachen, zoo snaaksch zijn ze." Willem
Kloos ging in zijn literaire Kroniek 't diepst op zijn dichtwerk in; hij
zag in hem een waarachtig artiest, wiens arbeid van oneindig meer
waardij was dan de verzen van den destijds zoo beroemden Mr. Joan
Bohi.
Op "Sonnetten" volgde spoedig een tweede bundel, met den
oolij ken titel "Zonder Sonnetten'" als verschijning even mer kwaardig.
Een dergelijk geluid, een dergelijk eigenaardig rhythme, een zoo
uiterst-persoonlijke beeldspraak was men in Holland sinds lang ontwend.
Voor enkele verzen is hier maar plaats:

o mijmrend

te droomen
Op 't glanzig groen mos!
Er samen te komen, met nymphen, met gnomen,
In 't scheemrende bosch!

Ze sluipen langs blaadren
De bloemkelken uit;
En toonen bij 't naadren de zachuwellende aadren,
Satijnig van huid.
Wat wondervol darden
Van 't lelieblank lijf;
Hoe streelen en marden ze in tuimewek sparden
Mij de oogleden stijft
Van kelken en knoppen
Geschud op mij neer
Zijn 't geurige droppen, die 't hoofd mij doen kloppen:
Ik waak haast niet meer!
Zijn verzen "Maaiers,., "Vijverin 'tbosch U "Werkingvanmuziek"
en andere, doen ons zien waartoe hij in zijn beste oogenblikken in
staat was. Hier volgen enkele strophen uit zijn"Wer king van muziek. tt
Wat is mijn hart toch,
Wanneer gij, 0 klanken,
Mij met het geluid overspuit
Uwer spranken?

704

JACOB WINKLER PRINS

Is het een bloemper k
Waar goudgele bijen
De geuren stelen der paarsfluweeleD
Violen-reien?
Wellicht een beek
Zoo snel aan 't vlieten,
Dat boschanemonen en duizendschoonen
Weerspiegeld verschieten?
Neen, 't is de zeef
Waarover henen
Stemmen schateren en zuchten klateren
Met lachen en weenen!
Ja, bekoorlijk en gevoelig en beeldrijk is het werk van dezen dichter, die met enkele woorden zoo veel weet te zeggen:
De zon zinkt weg en 't rood wordt goud En tusschen 't hout
Suist wonderlijk tikken en stampen,
'k Zie elven, die er bezig zijn
Uit spinrag en uit herfstdraad fijn
Te weven de purperen dampen!
In I886 publiceerde hij eenige vertalingen naarShelley. Hier volgt
,,Aan een Leeuwrik":
Heil u, zanger zoo hoog Een vogel gelij kt ge niet Als ge aan den hemelboog
't Volle hart leeg u giet
In dwarrelklank aan 't onoverdachte lied.
Hooger en hooger stout,
Als een stip vervloeiend,
Wolkjes van zuiver goud
't Diepe blauw doorroeiend,
Spoedt ge u al zingend voort, zingt gij al spoeiend.
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't Goud aan den westertrans
Met de zon neergedaald,
Zoomend den wolk met glans,
Groet u en juicht en straalt,
Nu ge al uw registers hebt uitgehaald.
't Purper avondweemlen
Deinst voor uw vleugelslag,
Als de star der heemlen
Voor den vollen dag,
En zoo hoorde ik 't lied ook als 'k u wet meer zag,
Zoo, als lange' stralen
Van de zilvren maan
In den mist der dalen
Krimpend, ondergaan,
Zien we 't licht niet, maar voelen 't aan den hemel staan.
Dampkring en wereldrond,
't Al is van u vervuld,
Zooals 10 de' avondstond
't Maantje, in een wolk gehuld,
't Beekje verzilvrend ook 't bosch verguldt.
Wat ge zijt hoorde ik nooit;
Noch wie er klom zoo hoog Maar geen wolk droppelde ooit
Droppels zoo fraai voor 't oog
Als gij klanken doet stroomen langs 's hemels boog.
Zoo schokken diep geroerd
Door der gedachten licht
En tot gezang vervoerd
Dichters in 't gloeiend dicht
Lachende 's werelds zoo stuursch ge2;Îcht.
Zoo zoekt een eedle maagd
Achter kanteel en muur,
't Harte van min geplaagd,
Troost in het eenzaam uur
Cither bespelend voor 't boezemvuur •
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Zoo straalt een glimworm graag
In het bedauwde gras
Lichtenden glans gestaêg
Waar nooit een wandlaar was,
Die er de bloemen tot tuiltjes lasl
Zoo wil een roosje wel
Strak in der blaadren band
Als 't windje 't aanvalt snel,
Geurend de roovershand
Wegstrekken doen van haar boezemrand.
Ja, 't geluid van droppen
In het groene dal,
Op de natte knoppen
Bij den waterval,
Vroolijk en helder frisch, uw zang verduistert 't al!
Leer ons, vogel of geest,
Wat gij al zingend denkt:
Lofzang op vrouweleest,
't Vuur dat de wijn ons schenkt,
Haalt bij uw zang niet, die 't luchtruim drenkt.
't Plechtige bruiloftslied
Of de overwinningszang
Haalt bij uw klanken niet
Heeft niet uw waarde of rang 't Hart voelt 't verborgen zwak en klopt dan bang.
Vroolijk snel orgelt ge uit.
Zoodat verveling vliedt
En hare schaduw stuit
Waar gij u hooren liet:
Wel wint gij maar kent liefde's matheid niet.
Wij jamm'ren eIken dag
Om wat de toekomst brengt,
En deze oprechtste lach
Is met veel pijn gemengd
't Zoetste lied zwart van de smart gezengd.
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Toch ook al schudden we af
Trots, vrees en bitt're haat,
Als niet bestemd voor 't graf,
Ding dat geen traan ooit laat,
Ben 'k tot uw vreugdgevoel toch niet in staat.
Beter dan rhythme en maat
Dan wat de kunst verkondt,
Beter dan wijze raad
Dien ik in boeken vond,
Trekt ge ons omhoog naar 't hemelrond.
Leer mij slechts half de vreugd
Van wat ge voelt ter trans,
En 't dronken zanggeneugt
Stroomt uit me in tuimeldans,
Dat de wereld luistert, zooals ik naar u luister thans.
Over Shelley-zelf schreef hij toen, 't artikel is te vinden in de "De
Leeswijzer" van 1886: "Aan hem, die het Engelsch meester is,
schenkt de poëzie van Shelley een ongemeen genot.
Voorstanders eener verouderde aesthetica zoeken in zijn verzen te
vergeefs wat van hun gading is. Daarentegen ligt er in verscholen het
kort begrip van een complete schoonheidsleer der toekomst. Meer en
meer zal er uit blijken, hoe voorbarig onze oordeelvellingen zijn waar
het aankomt op het meten van een geest, even veelzijdig als de natuur, even ondoorgrondelijk en even frisch.
In zijn poëzie tiert ook het onkruid. Maar is wat wij onkruid noemen, niet dikwijls even fijn bewerktuigd, even fraai gebouwd als de
zorgvuldigst gekweekte planten?
Rondom de fraaiste zijner beelden rankt dikwijls het warkruid op;
en het is waarlijk niet altijd onze schuld, wanneer wij een woekerplant
aanzien voor een zelfstandig gewas.
Maar het kleed is de franje waard en harmonie is de grondtoon
zijner verzen.
Het treft, reeds bij een vluchtig doorbladeren van wat hij schreef,
hoezeer natuurvereering den dichter levensbehoefte is.
Dit is geen studeerkamer-poëzie maar met volle handen uit het
leven gegrepen.
Het is alles doorvoeld, doorleefd.
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Daar gaapt tusschen hem en zijn onderwerp geen klove.
Het is waarheid in den vollen zin.
Sheltey is, na Shakespeare, misschien Engeland's grootste dichter.
Tijdens zijn leven werd hij niet gewaardeerd.
Zijn versbundels, waarvan honderdduizenden tegenwoordig verspreid zijn brachten hem niets op.
Hij moest het drukloon betalen.
Byron, in genialiteit zijn mindere, in technische vaardigheid hem
ver vooruit, overtreft hem ook in wereldkennis; maar Sheltey is bescheidener.
Hij had een wonderlijk geringen dunk van eigen gaven; hij was tevreden met het goddelijk gevoel waarvan de Muze hem vervulde.
Ook hebben de omstandigheden niet meegewerkt om zijn kolossaal talent te doen rijpen; en de dood rukte hem weg op een leeftijd,
wanneer men eerst recht begint.
Zijn wederwaardigheden gaven stof aan allerlei pennen; maar zijn
eigen wijze van zien en gevoelen, van gewaarworden als kunstenaar,
vindt men alleen in zijn verzen.
Het is de moeite waard hem te bestudeeren; en hoe dieper men indringt, hoe meer men de warmte leert waardeeren van zijn edel hart;
hoe meer men nadert tot de adertjes die, van overal saamgevloeid, de
bron vormden waaruit zijn dichterlijke stroom ontsprong.
Sheltey staat hoog als beeldend kunstenaar.
Ook omdat alles bij hem zoo echt is.
Ge leest van heuvels en dalen, van valleien en ravijnen; en, als ge
het engelsch landschap kent, zijt ge in een ommezien thuis.
Dan komen de bergen en de rotsen en de stortbeken en de watervallen; hooge sneeuwtoppen doemen op; en de grootschheid der beelden, de kloekheid der lijnen, de vaste hand waarmee ze zijn getrokken
alles waarborgt u eigen aanschouwing.
Ja, Shelley fantaseert niet de natuurtafereelen waarop hij u vergast;
hij legt beslag op uw verbeelding; hij noodigt u voortdurend uit tot
kontrole.
En als ge op een waardige wijze de door hem gegeven voorbeelden
wilt nabeelden, doe de moeite en reis naar Chamouny; reis naar de
Zwitsersche meiren en sneeuwtoppen; reis naar de ltaliaansche steden! En bovenal, want Shelley hield van het water, heb een oog voor
het rhythmisch in- en uitslaan der riemen, voor het gekadanceerd op
en neer gaan eener zeilende boot.
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Daar is heffing, daar is daling!
En als de wind komt aangesneld en de blanke zeilen vult, dan voelt
ook de dichter hoe onuitsprekelijk zoet de ademhaling is zijner Muze;
hoe zijn hart zwelt van het besef!
Een der hoofdstukken van de Aesthetika der toekomst, misschien
wel het voornaamste, zal getiteld zijn: harmonie tusschen inhoud en
vorm.
Van dit hoofdstuk is Shelley de profeet.
Men kan van 2;ijn verzen een dubbel genot hebben.
Zuiver water, geur- en smakeloos zijn ze niet.
Er stijgt een aroma uit op wat bedwelmt, waaraan men moet wennen; men moet er ongevoelig voor worden; en dan eerst is men in
staat het schoone ervan te zien in beeld en bouw.
Het genot wat zij geven is in dit opzicht met onmiddellijk.
Dan komt een tweede niet minder groot genoegen, maar nog
minder onmiddellij k.
Deze poëzie kan het determineeren velen.
Zet vrij uw scheermes er in, want ge krijgt zuivere diagrammen.
Breng ze vrij onder het mikroskoop, de stuifmeel klompjes dezer
met de heerlijkste kleuren getooide orchideeën en opnieuw zal het
levenwekkend woord klinken: "Hermaphroditus!"
Shelley geeft in zijn poëzie geheel zichzelf.
De grenzen, waar het zelfbeleefde ophoudt en de verdichting aanvangt, zijn niet te trekken.
Alles is bij hem door elkaar gegroeid en saamgeslingerd.
Hij is alles inéén.
Van een zelfstandigen kern, een zelfbewust werkend verstand maar
weinige sporen.
De redeneering sluimert bij hem in de diepte.
Zijn gevoel is redeneering tegelij k en zijn geestelij k gezi cht is tevens
zijn gevoel.
Hij is in dit opzicht de hoogstbewerktuigde passiviteit; al zijne
mannelijke eigenschappen hebben een vrouwelijken grondslag.
Men zou, hem lezende en bestudeerende, bijna tot de overtuiging
komen, dat het wereldbestemming is het proza te doen verdwijnen in
de poëzie.
Duidelijker: dat het overeenkomstig de orde der dingen is indien
wetenschap mettertijd kunst wordt.
Maar reuzengeesten als Shelley zijn zeldzaam bloeiende aloës.
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Het is al wel als men er één in de twee, driehonderd jaren tegenkomt.
Het overgroote aantal is van minderen rang, en geheel anders bewerktuigd.
Dat hij geheel zich-zelf gaf en doelloos voortbracht uit lu&t tot
scheppen, de titels van zijn verzen reeds wijzen het aan.
Alastor; zijn zucht om alleen te zijn, alleen met zijn gevoel en gedachten.
T he sensitive plant; eigen teergevoeligheid opgevangen in fraai gebeeldhouwde schalen; The cloud: beeltenis van zijn bewegelijk gemoed, waaruit het dondert en bliksemt, sneeuwt en hagelt; waaruit
het dauwt op bloemen, malsch regent op voorjaarsgroen; waarvan
schaduwen vallen op het door de zomerzon geblaakte landschap.
The Shylark: echo van eigen levendigen drang tot zingen en tevens
van zijn bescheidenheid.
The Cenci: afkeer van tyrannie in welken vorm ook.
Prometheus, unbound, Oedipus, dergelijke onderwerpen.
The witch of Atlas: een toovergeschiedenis, waarin hij alles wat hem
onbegrijpelij k was in eigen lot en eigen binnenste in de fraaiste beelden, in de bevalligste klanken uitstort.
Het zijn verzen zonder begin en zonder einde.
Het is alsof ze ontstaan zijn uit de vraag: van waar komen we, waar
gaan we heen?
Ze minder subjectief te verklaren is onbegonnen werk.
Uit dit oogpunt alleen kan men er een redelijke beteekenis aan
vasthechten.
Dichters als Shelley gaan in hun scheppingen te werk als de natuur.
Gindsche rivier loopt dwars door uw pad en ge moet er over heen.
Een eind verder loopt een donderende waterval; en ge zijt juist van
daag wat licht in het hoofd.
Daar gaat waarlijk de zon onder en ge zijt nog ver van huis, en uw
lantarentje hebt ge vergeten; en ge ziet geen hand meer voor oogen.
Wat baat ons klagen?
Neen, bij het schrijven van dergelijke verzen heeft de dichter niet
aan zijn publiek gedacht.
En evenmin als het publiek veel acht geeft op het op- en onderg~an
van Gods zon, evenmin heèft het notitie genomen van de zons- op-en
ondergangen in de poëzie van Shelley: uitverkorene der Muzen. Toch
hoe weinig ekonomisch hij met zijn verstand huishield, hij had verstand.
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Hij had dat wonderbaar scherp indringende, nauwkeurig waarnemendeoog, waarmee zijn landsliedendewer kelij kheidrondom hen zien.
Zijn poëzie wemelt van markante trekken, kleine maar fraaie voorwerpen afgezien waarmede hij in aanraking kwam.
Hij aanschouwt ze in al hare tinten en toetsen. In het vasthouden
van het onmerkbaar fijne, het telkens veranderende, daarin schuilt
Eijn kracht.
Hoe een schaduw voortsnelt: of, met de zon mee, zich verplaatst; 't
licht weerspiegelt j kleuren zich mengen j elkaar ster ken of verzwakken.
De nauwkeurigheid van een schilder kan in dergelijke dingen niet
grooter zijn. En Shelley heeft heel wat kleuren op zijn palet. Het verdient te meer waardeering omdat zijn aanleg lyrisch is; en hij in dit
genre zijn fraaiste proeven schonk. Tevens valt het op, dat onder de
~usterkunsten die de poëzie dienen, de muziek achter blijft. Maar het
komt op rekening van den genius der taal waarin de dichter schreef:
Had hij zich van de ltaliaansche kunnen bedienen, het ware anders
geweest.
De studie van de gedichten van Shelley is voor deze literatuur van
het hoogste belang. Een enkele kiem, tot nieuw leven gebracht, kan
groot nut stichten."
Winkler Prins vertaalde behalve "Aan een leeuwrik," "De Wolk,"
(geweigerd door de Gids) "The sensitive plant" en "Liberty," welk
laatste lied hij opnam in zijn "Zonder Sonnetten":
Geweldige kraters bespuwen elkander
Met dondrende schokken, door de echoos weerkaatst!
De zeeën ze tuimlen van de één op den ander
En wiegen den ijsberg als de oostewind raast,
De storm in 't klaroenen paar blaast!
Eén wolk doet de vonk van het weerlicht ontsteken.
Dat schittert op duizende eilanden terstond;
Eén aardschok kan steden tot puinhopen breken,
En honderd doen wagglen en siddren - de grond
Draait romlende rond.
Uw blik gaat in scherpte den bliksem te boven,
Uw stap overtreft nog den aardschok in spoed;
Gij kunt het gebulder der zeeën verdoven,
Vulkanen verzinken; de zon heeft geen gloed
Waar gij uw oog vonklen doet.
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Van golven en bergen en ijlende wolken
Weerschittert het zonlicht door nevel en wind,
Van harten tot harten, van volken tot volken,
Van steden tot dorpen rept gij u gezwind,
Tyrannen en slaven versmelten als schimmen
Waar gij u vertoont aan de uchtend kimmen.
Hier volgen eenige vrijvertaalde fragmenten uit "De

Wolku~

Op loome knoppen stort ik de droppen
Uit zee en stroom;
Beschaduw boomen, die staan te drO?men
In middagdoom.
De bloem ontloken door 't vleugelstroken
Drinkt in mijn dauw,
Die pas nog rustte en zwevend kuste
Het hemelblauw.
Ook dorsch ik hagel met zwaren flagel,
Maak weiden blank;
Doe regen stroomen en lach bij 't komen
Met donderklank ..••
Met zachte schokken strooi 'k uit de vlokken
Op 't schreiend woud,
Strook glad het laken, waar storm met blaken
Me in de armen houdt.
Op hooge transen verschittert 't glansen,
Dat mij geleidt:
En lager onder, rolt schor de donder
In majesteit,
Langs aarde en stroomen, doet 't licht mij komen
Met zachten tred,
Geroerd door beeën van tooverfeeën
In 't purper bed.
Langs klippenreien, ravijn en weien
Dal, meir en zee,
In wake of droomen, bij bergen, stroomen,
Toeft hem zijn fee.
Nu 'k blink van stralen, voert hem in 't dalen
De regen mee •.••

]ACOB WINKLER PRINS

713

Het bloedrood glimmen, aan de uchtend kimmen
Een veder krans,
Komt mij doorgloeien, bij 't zacht vervloeien
Van starreglans.
Zoo blinkt op spitsen, door bliksemflitsen
Gescheurd, ontwricht,
Een aadlaar even en blijft er zweven
In goudgeel licht.
Maar als uit stralen de nevels dalen
Ter W ester kust,
Door purpren dampen der zonne lampen
Zijn uitgebluscht,
Dan vouw 'k mijn wieken - tot 't uchtend krieken
Vol broedenslust! En uit "Het Kruidje-roer-me-niet:"
Door 't windje gevoedsterd met zilveren dauw,
In aarde, van regen en zonnelicht lauw,
Ontplooide Mimosa haar blaadjes voor 't licht
En sloot ze als een waaier des avonds weer dicht.
Daar daalde de lente ter neer in dien gaard,
Gelijk aan de liefde, die 't meeste is op aard;
En 't bloempje en het kruidje, dat de aarde verwekt,
Verrees uit des wintersiaaps droomen gewekt.
Sneeuwklokje en Viooltje, ze bloeien er dra,
Hoe lauw ook de regen ter neder soms sla;
Hun adem smelt saam met de geuren van 't gras,
Of 't mengling van stemmen en snaren was.
Fier praalde de Tulp en de Boschanemoon
Ontlook naast Narcissen, van allen 't meest schoon;
Die zóó lang zich spieglen in 't stroom kristallijn,
Tot ze offers van eigen bevalligheid zijn.
En Lelie van dalen, najade der streek,
Van jonkheid zoo teeder, van liefde zoo bleek,
Dat 't licht van de trillende bloemetjes scheen
Door 't fijngroene blad, als een blad er omheen.
LXXVI
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Hyacinth prijkt er ook, wit, purper en blauw,
En luidt uit zijn klokken de klanken zoo flauw,
Dat 't is of heur zoete en haar zachte muzijk
Slechts geur en geen klank is in 't zinnenrijk,
Ook rijst er de Roos, als tot baden gereed,
Den gloeienden boezem ontsluierd, ontkleed;
Plooi vallend na plooi, en van schaamte vervuld,
Nu de ziel van heur schoon en heur liefde is onthuld.
En verder de Lelie, die slank als een riet
Met roomkleurige kelke fjer opwaarts schiet,
Tot de vurige star in haar binnenste. als oog
Door den heldren dauw heen blikt naar omhoog.Op 's waters beweeglijken spiegel, in 't rond
Van bloemengewiegel en twijgental bont,
Met goudgroene lichtspranken sluipende door
't Gebogen gebladert in middagzon-gloor,
Lag trillend en bevend de Lelie gespreid
Naast goudgele knoppen, aan slingers gereid;
En zacht gleed rondom haar de dansende vloed
Op maatzang der golfjes, die fonklen van gloed ....

111
Na ISgI bleef de dichter een tijdlang zwijgen, kunstcritiek en
taalwetenschap nam al zijn aandacht 1n beslag. Men moet de kladjes
met aanteekemngen zien, om te weten met wat een liefde en inspanning hij heeft gewerkt.
Elke studie was voor hem een gewetenszaak. Hoe moet hij steeds
door 't onderwerp gepakt zijn en zelf meegetrild hebben! Dan stroomden de woorden uit zijn pen, maar nooit holder-de-bolder, hij wist
ze wetenschappelij k te ordenen, bedwong den gloed en schreef wat hij
zeggen wilde neer in glas-fijn schrift, sierlijk met een eigen cachet.
Moeilijk leesbaar is zijn handschrift, ook al omdat hij gewoonlijk
flets-gelig dun papier gebruikte en dunne door hemzelf bereide inkt,
of zich van een zacht potlood bediende. Zijn stoffelijke oogen waren
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van uitmuntende kwaliteit, klein-schrijven vermoeide hem niet, 58
regels op één bladz. te zetten was hem iets heel-gewoons.
In die opstellen bespeurt men, onder 't lezen, de trilling van zijn
geest, voelt men den klop van zijn hart. Wie waarlijk luisteren kan,
fijn-geestelijk-luisteren, hoort den klank van zijn stem en ziet, bij
dieper-mediteeren, 't gebaar van hoofd, romp en hand. Duikend in
zijn werk, schouwt men, wat hij noemde "den schoonen schijn."
Hij begon in "De Vlaamsche school" zijn "Kattebelletjes over Aesthetiek" te schrijven naar aanleiding van een pennestrijd, gevoerd per
brief en briefkaart, met den dichter Edw. Koster. WinkIer Prins noteerde een reeks onderwerpen van aesthetischen aard: "Over waarschijnlij"kheid en onwaarschijnlijkheid in de Kunst"; Over het onderscheid tusschen "Kunst en Wetenschap"; Over "De studie van de
nederlandsche taal voor den nederlandschen dic}lter onmisbaar";
"Het gebruik van plastische uitdrukkingen in de Kunst en het vermijden van het Abstrakte" ; "Formalismus en Idealismus en beider
samenvloeiing in 't konkrete Idealismus; "Sensueel en Aesthetisch
gevoel, in hoeverre men 't eene moet leiden en zich door 't andere moet
laten leiden, in verband met schrijven in affect"; "De eischen die men
aan den hedendaagschen dichter moet stellen, en in hoeverre de studie
der klassieke letteren voor hem van belang is •••• "
Wij geven Winkler Prins 't woord:
,,(Koster had mij geschreven), dat de "natuurbeschrijvingen"
(waarin ik zoo'n meester was) in "Grete's Belofte," I) zoo fraai
waren •••• "Natuurbeschrijvingen," bromde ik. Daar heb je 't weer!
Had hij nog gezegd, "natuur-plastiek, natuur-relief, natuur..voorstelling, natuur-symboliek, natuur-tafereeling, natuur-schildering," of
wat ook, 't ware dragelijk geweest, maar 't is of hij 't eenige woord
kiest dat me kan krenken. Hoe vaak heb ik niet gezegd en geschreven,
dat "beschrijving" wetenschappelijk is, dat de wetenschap het niet
verder kan brengen dan tot een "nauw~eurige beschrijving," Kunst
en wetenschap twee zijn, bijgevolg.... Hij had evengoed kunnen
zeggen tegen het keukenmeisje dat hem op flensjes trakteert: wat bak
jij heerlijke zandkoekjes -, maar misschien doet hij dit ook wel,
troostte ik mij ..•."
De artikelen-reeks "Kattebelletjes over Aesthettek," enthousiast
aangevangen, en loopende over eenige jaargangen "Vlaamsche
I) Ben episch gedicht, destijds opgenomen in "de Vlaamsche School".
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School," werd, helaas, niet voltooid, doordat de auteur naar Zwitserland vertrok, waar ander werk hem riep. Doen wij een greep uit die
artikelen-reeks in verband met het Woord:
" In het Woord streeft de Idee naar de volmaakste uiting; naar de
meest essentieele en zuivere. In het woord openbaart zij het verstaanbaarst en het snelst haar totaliteit van doeleigenschappen, zooals deze
niet slechts in het organisch kristal of in het onooglijk stofje, waarin
haar k,racht latent, haar leven sluimerend of schijndood is, ook niet in
het meest bezielde en hoogst georganiseerde natuur-exemplaar, maar
uit den doorgeestelijkten mensch aan den dag komen. Niet onmiddellijk in den mensch groeien de woorden; maar de woorden in hun
aesthetischen of zinnelij ke gestalte groeien in en door de idee. De
idee immaneert zich in het woord en doorloopt ook hier, evengoed als
in de natuur en haar stoffelijk of organisch groei-proces, een aantal
trappen; aanvangende met 't gestamel van dieren, kinderen en k,inderlijke volkeren en eindigende met de meest ideeële essentie-uiting
van 't modern-gebeitelde kunstwoord.
Deze groeitrappen zijn door de vergelijkende taalstudiën blootgelegd.
De langzame vervorming, de letterwijziging, het overgaan der
klanken in de verwante soorten, het verplaatsen der medeklinkers, afslijten, wegvallen of uitstooten van woorddeelen, achter- en voorvoegingen - dit alles sedert duizenden van jaren de geheèle wereld over
bij verwante talen hoogst bekend, wijst op een langzame trapsgewijze
vormverandering, waardoor de idee, de essence of beteekenis van 't
woord ook wordt gewijzigd, daar de vormverandering der idee de geheele natuur door niets anders beteekent dan een rijker doel-ontvouwing, dan een gewijzigde beteekenis-verkrijging. Met de vormverandering loopt dus een beteekenis-wijziging parallel; die niet is gemaakt
maar gegroeid; en, in zooverre dit het geval is, nieuwe verschijnselen
op het gebied der letteren aankondigt. Maar niet in de hoofden van
zelfbewuste taalgeleerden groeien deze woorden. In hen, die 't allerdichtst staan bij de groote scheppingsbron van 't onbewuste. Hier
slechts vermag de idee ingeboren doel-ontvouwing te verwerkelijken,
zóoals deze reeds in elke bewuste artikulatie naar uiting streeft. Maar
men verwarre dergelijke artikulatie, weinig meer dan de nood- of
vreugdschreeuw der dieren, niet met het vervulde, gebeeldhouwde
kunstwoord, zooals het, langzaam geworden, eeuwen soms verscholen
in 't duister van boeken of in het weinig minder duister der onbe-
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kende dialekten, slechts wacht op de hand van den kunstenaar om,
opgepoetst en ontdaan van parasiteerende aanhangsels, gezet te
worden tot een juweel voor alle komende tijden.
En welke woorden zijn dit soms!
Wanneer uit de idee uitgroeit niet alleen de planeet der oneindige
ruimte, maar ook het vaste gestarnte, zelfs de gegroepeerde onmeetbaarheden, die zich voordoen als vlekken, maar voor het gewapende
oog zich uitspreiden tot star-systhemen in lensvorm, waarvan het
licht, duizende en duizende malen sneller dan de snelste sneltrein,
onberekenbare tallen van eeuwen doorreist vóór het ziende oogen bereikt - wanneer de idee in staat is ZIch Uit te dijen tot zooveel oneindig groots, dan kan zij in het woord ook verschillende kon kresentie-trappen bestijgen tot een hoogte, waarvan wij xelfs niet het flauwste vermoeden bezitten. Evenmin als in de verschillende zouten van
het zeewater, evenmin als in de kristallen der druif, openbaart zij zich
in het woord zoo totaal, dat deze totaliteit onder bereik valt van ons
weten. Zelfs in de lucht die wij inademen is haar totaliteit ons niet gegeven, daar de voortschrijdende wetenschap hier evengoed nieuwe
elementen zal ontdekken als zij dit doen zal in de verbrandings-processen der &tarren, wier wisselende kleuren zij ziet; als in de verbrandings-processen der diepzee-dieren, wier geabsorbeerde zout- water
elementen onder invloed der zuurstof in de fraaiste regenboog-kleuren
in het schitterendste vuurwerk opgaan. Evenals in de kristallen der
druif, wanneer deze onder gistings-processen worden omgezet in het
heerlij kst aroom, evenals in de kristallen der ontluikende bloem, wanneer deze onder organische invloeden uitademen tot zinstreelende
geuren, zoo kondigt zij zich ook aan in het woord op eene voor ons in
mystiek duister schuilende wijze, waar het woord echt oud, echt degelijk gegroeid is, een stamboom ·achter zich heeft van woorden,
waarop het kan wijzen als kunst-adeldom; wanneer het niet gemaakt,
niet saamgesteld, niet louter klank is, niet konventioneel overeengekomen om te voldoen aan de utiliteit, of aan ijdelheid, of aan nieuwigheidszucht, of aan virtuositeits-vertoon, dan wasemt er uit op een
bouquet 1) van zielbedwelmend leven, zoo streelend aangenaam, dat
de gevoelige kunst-begaafde onloochenbaar den invloed gewaar
wordt.
I) Om misverstand te voorkomen
beteekent aroom. (J. R.)

~j
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Dit bouquet te ontleden, de taalwetenschap tracht het te vergeefs.
Maar de ervaring van den ontvanke,lijken dichter bevestigt het
bestaan. Wil men dit aroom buiten de eigenschappen der idee
zoeken, dan zal dit zoeken vergeefs zijn; hoewel het waarschijnlijk
ontstaat door wisselwerking tusschen lezer en woord-kombinatie.
Het wacht slechts op de gelegenheid om aan latente indolentie te
ontsnappen en te spreken tot het meest overeenkomende deel der
totaliteit van de mensch geworden doel-eigenschappen der Idee. Tot
welk deel? Waarschijnlijk niet tot de hoofdeigenschap der binnenste
kreits-eigenschappen: niet tot den geest als eenheid der verschillende
krachten, waarvan de voorstelling, zoo na aan de idee zelve verwant de voornaamste is. Ook niet tot den dezen kring omsluitenden
ziele kreits en de vermogens van meer zinnelijken rang, zooals aanschouwing en verbeelding, waarvan het produktieve deel of de fantasie
van zooveel belang is voor den kunstbegaafde. Buiten deze kringen,
die de kernen uitmaken der Idee, doorzocht de psychische wetenschap den dezen kernen omsluitenden kreits van 't onbewuste. Naar
dit voorraadmagazijn, met het droombewusttijn saamhangend ideedeel, met de idee zelve vertegenwoordigster van het absoluut geestelijke, van den oorsprong van alles, strekt het woord-aroom zijn
voedsel zoekende vezelen 1) heen. Evenals kleuren toch, evenals
geluiden, zijn geur, bouquet, aroom meer zinnelijk dan geestelijk van
aard; en in de natuur is meer de ziel aan het woord dan de tot zichzelf inkeerende geest. Geest is op zich-zelve niet schoon; evenmin
als dit een enkele der eigenschappen der idee kan zijn vóór haar
gestaltewording. Schoonheid eischt konkrescentie der Idee; kunst
het ideeële kunnen om konkreet idealismus te zijn.
Indien de kunstenaar zich, niettegenstaande dit, tot spreektrompet
acht van 't Absolute, bestaat er reden tot de verzuchting: 0 puur-divien Godswoord! wat zijt gij geworden tot een onpuur-hunlaine
fictie!"
Zeide ik teveel, toen ik wees op deze "Kattebelletjes over Aesthetiek," welke voor den waarlijk-kunstgevoelige verrassend zijn door
hun helderheid en hun veelomvattendheid en diepte, terwijl men, al
lezend, stijgt tot de geestelijke sfeer? De liefde tot de Idee, tot het
Woord is groot bij dezen dichter-denker. Wie kans loopt moedeloos te
worden door 't geest-vermoeiende en ziel-verwarrende jachtend
J) Vezelen, natuurlijk alweer in geestelijken zin. (J. R.)
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haast-leven der menschen, die af-leiding zoeken in plaats van leiding
van binnen-uit, leze o. a. dit fijn-doordringende lied:
Stil als gedachten,
Zweven de nevels
Over de rimplende
Diepten der golf;
Stil als gedachten,
Over de graven,
Die het beweeglijke
Waterbed dolf;
Stil als gedachten,
Over de strooüng,
Over het lichtgruis
Der fonklende star;
Stil als gedachten,
Over de tooüng,
Bladknop en naald knop,
Van loofhout en spar.
Stil als gedachten,
Over de trekken
Van een weemoedig
Berustend gezicht....
Stil als gedachten,
Schuiven ze langzaam,
Tot een gordijn zich,
Dichter en dicht.
Stil als gedachten,
Boven der jaren
Wendende wieling,
Golvende zee,
Gloort in des dichters
Onbluschbre bezieling
De alom aanwezige
Eeuwige Idee ....
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Liefde tot de Idee, tot het woord zette hem aan tot wetenschappelijk-streng onderzoek, van groot belang was hier zijn kennis van oude
oostersche talen.
"Het woord vatsch (nom sing väk, lat. vox)," ZOO schrijft hij, neemt
in de heilige liederen der Indiërs, vooral in de alleroudste gedeelten,
een even opvallende plaats in als het Woord in de Genesis-legende.
Meestal wordt het vereenzelvigd met het geluid van ·den donder, met
de imponeerende stem der natuur; ook wel met de Godheid zelve;
ook wel wordt het de Konin{;':n der Goden genoemd. Spreekt zij met
haar donderstem, dan ruischt uit de lucht de vruchtbaarmakende
regen. De onweersregen melkt zij omlaag. Dàn weer is zij de Godin
Vatsch, de natuurstem, aan al wat leeft en geluid geeft immanent.
Ook wel wordt zij aangesproken als de koe, en gebeden nader te
komen en zich te laten melken: onder het brullend geloei van haar
donderstem de vruchtbaar-makenden regen te laten neerstroomen.
Elders is zij reeds de allerhoogste geheel zelfstandige Godheid, afgescheiden van het natuurverschijnsel, waaraan zij haar ontstaan dankt.
Zoo komt zij voor in een hymnus, waarin zij zelve het woord neemt,
haar vader, Ambhrina, de donderwolk noemt, waaruit zij sproot. Van
zi~lve zegt zij, zooals Shelley zijn Cloud laat spreken en Perk,
onder invloed van Shelley, zijn Iris dicht:
Met alle Goden wandel ik,
met de Vasoes, met de Roedraas,
met de Aditjaas; beiden draag ik,
Varoena en Mitra, Indra en Agni,
beide Ac;wiins. Den soma-drank,
den schuimenden, Ik draa~ dien;
ook draag ik Twaschtar,
Poeschan en Bhaga.
Ik schenk schatten aan hem,
die offers heeft gebracht,
den vroomen offeraar,
die Soma bereidt.
Ik ben de Koningin,
geschenken deel ik uit,
ik de wetende, de eerwaardigste;
gesplitst in veel deelen,
op vele plaatsen toevend,
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velerlei doordringend
maakten mij de Goden.
Wie verstand heeft,
die ontvangt spijze door mij;
wie ademt doet dit,
wanneer hij hoort
wat ik zeg.
Die mij niet achten gaan te gronde,
Hoor, hoor! Ik verkondig het onvermijdelijke ••.•
Ik zelve zoowaar, zelve spreek ik dit,
wat vaststaat bij Goden en menschen.
leder dien ik liefheb maak ik ontzagwekkend,
maak hem tot Brahmaan,
tot wijsgeer, tot dichter.
Ik span voor Roedra den boog,
opdat de pijl den Brahma-vijand doode.
Ik ben Hemel en Aarde.
Aan den top wek ik den Vaderj
in de zee, in de waatren, is mijn geboorte-plek.
Van daar verspreid ik mij door alle wezenheid;
met mijn lijf beroer ik dan den Hemel.
Den wind, voorwaar, gelijk storm ik voort,
met macht aanpakkend al het geschapene.
Nu eens ver van den Hemel,
dan weer ver van de aarde,
werd ik zoo vol van majesteit ••.•
Deze hymne is in zijn verschillende uitdrukkingen alleen te begrijpen, indien men hier niet alleen denkt aan de eerbiedvolle opvatting
voor de geweldige macht van het woord, zooals de oudste liederen
der Indische literatuur deze overal openbaren, maar ook aan de overige natuurverschijnselen waarmee de donder gepaard gaat. En wel
hoofdzakelijk aan de electriciteit, zichtbaar als bliksemvonk. Deze
alom-aanwezig brengt overaloverschuimende vruchtbaarheid waar
zij-zelve voedt of slechts de voedende elementen ontbindt of de ontbindlOg tegenhoudende kiemen vernietigt. Deze groeikracht kweekende electrische vruchtbaarheid wordt gesymboliseerd als somadrank, die prikkelt en schuimt. Zóó kan de donder of het Woord terecht van zichzelve zeggen: den soma-drank draag ik. Ook hare alom-
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tegenwoordigheid en al het bestaande doordringende heeft slechts
zin als electrische stroom. Als vernielende vonk teekent zij zich waar
zij zegt: den slag kamp ik voor het volk. Haar zichtbare baan duidt
zij aan in: hemel en aarde doordring ik. Haar karakteristiekste eigenschap, uitstraling aan den top, spreekt zij uit: hoog aan den hemel wek
ik den vader, de donderwolk. In één woord: in deze hymne komt het
woord voor als donder en bliksem, nu eens gescheiden, dan weer gepaard; en steeds vergezeld van de attributen: wolk, regen en wind.
Dat Egyptenaren en Indiërs de electriciteit praktisch toepasten,
de godin dus wisten te exploiteeren, pleit zeer voor hoogen ouderdom
der Woord-liederen, voor een ouderdom waaraan een lang vergeten
periode van klankbeelding voorafging, die alleen nog maar voortleefde bij de ingewijden of berustte op half vergeten overlevering en
alleen wegens hoogen ouderdom of wellicht aesthetisch onbewust in
eere bleef.
Welk verband is er tusschen deze woord- of donder-veneratie en
tusschen de oudst-physische klankbeelding? Mijns inziens een zeer
nauw. Azië en Mrika worden rhetorisch maar niet geheel onjuist
genoemd de bakermat der beschaving. Juister zou men kunnen
zeggen: de luiermand. Hier werd het beschavingskindje door de tropische zon doorstoofd, door den onweersregen rijkelijk afgespoeld en
zó6 tot enorme groeikracht gebracht. Het bliksemen en het donderen
was op sommige tijden van het jaar in sommige streken nooit van de
lucht af. Altijd door hoorde men de geweldige stem, zag men het vurige woordteeken. In de hooge bergstreken blonk die stem anders als
in het meer omnevelde dal. In een lengtedal anders als in een kort
dwarsdal. Laag was het geluid als in een pijp van wijder omvang, of
hooger in een korter en nauwer. Nu eens was het knetterend als een
ratelkonsonnant of holgrommend en onkenbaar verloopend als een
neusklinker. Dan weer kwam het met plotselingen slag, week uitrollend, of de slag golfde uit in een reeks deeltonen met scherp en hard
gekarakteriseerd timbre. Ook wel eens was het alsof het geluid in zijn
vaart werd gestuit of gebroken, of door andere geluiden werd verhoogd of verlaagd of onkenbaar gemaakt tot een onharmonisch geruisch. Ook wel, als de bui afdreef, was het als een zachte uitademing
met een flauw flikkeringet;e: of als een inhalatie, waarvan het bliksembeeld nauwelijks meer merkbaar was. Maar altijd merkte het geoefende oor en zag het onversaagde oog verband tusschen bliksembeeld en
geluid. Was het geluid regelmatig lang aangehouden, dan was de
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vonkgolving periodiek, was het heller ratelend, dan was de zig-zaggolving kort samengedrongen; zwak wijder uiteen; krachtig tusschen
beiden in. Was de toon hoog, dan golfde de vonk schrikbarend snel;
holgrommend, dan was de voortgang langzamer. Was de beweging
zeer samengesteld, dan was het geluid kenbaar als eigenaardig.
Wie in bergstreken, onder verschillend klimaat en bij allerlei weersgesteldheid donderstem en bliksembeeld onder en boven. of vlak bij
zich heeft gehoord en gezien, weet dat het aangeduide siechts een
flauwe afbeelding is der eindelooze klank- en beeldvariëteit van het
indrukwekkend natuurverschijnsel. De klanken te registreeren en de
beelden te systematiseeren was de taak van het geduld. De klanken
voor zoo ver ze overeenkwamen met eigen stemgeluid, waren gemakkelij k vast te houden in het geheugen en de vermeende beelden er van
grifte de weetgierige wichelaar in de weeke klei. Die teekens te duiden
was voor den priester, die daaruit den wil las der Goden, ·die het
Woord hoorde, maar niet terstond begreep, levenstaak. Zoo kon hij,
tevens dichter, tevens wijsgeer, zeggen: tIen God sprak, en God
noemde," zonder aan de waarheid te kort te doen; want het Woord
was God en het Woord was uit God; en het Woord was natuurverschijnsel en het natuurverschijnsel was de Godheid en de klankbeelding van het Godswoord werd de klankbeelding van het priesterwoord"....
Wie het nog niet wist, bespeurt intuitief, dat Winkler Prins hier
raakt aan het groote mysterie, dat wij allen min of meer dienen te
kennen, ten einde er steeds meer en meer vertrouwd mede te raken,
want iedere schrede van verdieping is een verheldering van eigen inwezen; achter elk verschiet, dat doorschouwd wordt, rijst een nieuw,
en ten slotte draagt men het geschouwde en begrepene als een onvergankelijken schat in zich, een levende schat, die stralend enstroomend
ons eigen leven voedt met wat in zich-zelf is goden-voedsel, licht,
wijsheid, warmte, liefde ..• : Het Woord en de Kunst had hij lief.
Tijdens een zomerverblijf te Brunswijk had hij gelegenheid
schilderijen van Rembrandt te zien waarover hij schrijft: "Over 't
algemeen leert men Rembrandt eerst in 't buitenland volledig kennen.
Als schilder van godsdienstige onderwerpen treedt hij hier meer op
den voorgrond dan bij ons. Maar als landschapschilder is hij in N ederland in de openbare musea onbekend. Als landschap-schilder vindt
men hem hier. In het onweers-tafereel stort hij al de zwavel-gele
kleur kracht uit van zijn fulmineerend penceel. Het is Rembrandt,
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maar van een hoogst eigenaardigen kant. Rechts een dal met hollen
weg, waar, in flikkerend weifellicht, een ezel wordt voortgetrokken
door een dravenden man. Links een oploopend rugvlak of terras;
met aan 't eind een stad in gelen sulfergloed, overal op de gebouwen
neerbliksemend. Het is een landschap van een dichter-ziener; en niet
zonder reden heeft men het vergeleken met een schepping van Shakespeare.
Behalve dit landschap is nog een ander wer k van Rembrandt interessant. Ik bedoel: het familie-tafereel. Het is een der beste stukken van
den schilder uit zijn laatsten tijd. Zijn techniek is kenbaar; zijn meesterschap duidelijk; geen moment van twijfel bij 't eerste-zien. Bovendien een echte verrassing dit onderwerp. In 't Rijksmuseum hangt
een dergelijk: het pendant van dit: het zoogenaamde Joodsche Bruidje. Geheimzinnig bruidje, tamelijk leelijk en verlept. Het uit-boJlende
lijf in een wijd-uitstaande rooden rok is wel wat cru. En wat doet
de tanige man zijn hand te leggen tegen haar borst in onderzoekende,
luisterende houding? Ik wist het nimmer te zeggen, hoe vaak men het
mij vroeg. Maar hier in Brunswijk is antwoord op deze vraag; en een
zeer duidelijk antwoord bovendien. Op het schilderij, ongeveer even
groot als het Amsterdamsche, zijn de personen eveneens kniestukken.
Maar de onzichtbare derde op het Amsterdamsche stuk is op het
Brunswij ksche zichtbaar geworden. De vrouw houdt een zuigeling
op den schoot. En daarom wordt het schilderij te Amsterdam geapoÛ1eoseerd door het schilderij te Brunswij k."
In hetzelfde artikel vinden wij in een noot de volgende opmerking
over den "Homerus" in "Het Mauritshuis": "Zoo wild borstelde
Rembrandt niet in het vleesch van zijn aangezichten. Fabricius wel.
Vergelijk diens mannekop in "Boymans" te Rotterdam met dezen
"Homerus": de overeenkomst in techniek is treffend (1895).
In een artikel, te vinden in "De Vlaamsche School" van 1899,
"Rembrandt'~ beteekenis," doet hij ons een mededeeling van zijn
strijd om de beteekenis van "Schijn" te doorgronden. Ook in gesprekken werd hij niet moede uit te wijden over zijn lievelings-idee
"Schijn". Ik herinner mij een prachtigen zomeravond, dien wij samen
doorbrachten op het balcon van zijn landhuis. Hij had mij verteld, dat
hij dikwijls in een hangmat lag te luisteren naar 't zingen van de
nachtegalen en dat hij nu geen veldbouquet meer voor zijn vrouw kon
plukken en dat hij spoedig weer eens het ker khof op de heide wilde
bezoeken. En over droomen sprak hij, en over Kunst, en over 't lot
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van den Kunstenaar, die, als het er op aankomt, met weinig tevreden
is. 't Was stil in de lucht, van ver klonk 't geruisch van zijn boomen
en voor ons uit welfde de rood-purper-gouden avondlucht, een droom
van kleur, en toen in de stilte las hij een sonnet voor, getiteld
"Schijn."

o mijn zoet lief, gij zijt tot troost gegeven
Aan allen, die door zwaren lust van zinnen,
Meer ft aardsche stof dan ft ideaal beminnen,
Geen ander leven kennen dan stof-streven,
Geen ander leven kennen dan zin-leven
En niet een schoonheids-eerewenst beginnen,
Voor ft buiten is verheerlijkt door het binnen,
In toover kleed van licht door Schijn geweven.
Val dus niet hard de koper-harde hoofden,
Die door begripstof blinkend gepolijst
Zich zuiverder dan zuiver goud geloofden; Zooals de klok in koopmans aanzien rijst,
Wanneer ft paar wij~ers, hoopvol als verloofden,
Op gouden plaat naar gouden cijfer wijst.
~t

stil te genieten in den goddelijken avond en oogde naar de
in de lucht en wijdde toen uit over "Schijn", over
"Schoonen Schijn"•••• (1902)
En in bovengenoemde studie over de beteekenis van Rembrandt
le~en wij:
"Rembrandt's beteekenis, voor wie?Ten-opzichte van wat?Voor ons;
voor de Kunst; hoofdukelijk voor de Kunst; maar ook voor de wetenschap, ook voor de praktijk. Drieërlei is ons standpunt tegenover
hem. ft Hangt af van wat we met betrekking tot hem willen. Willen
we hem ~uiver waardeeren als artiest; beter nog; willen we hem als
kunstenaar genieten, in hem opgaan, ons geheel aan hem geven, met
ter~ijdestelling zoolang deze overgave duurt, van al onze wetenschap,
van al onze praktijk, ook met voorbijzien van al wat Rembrandt meer
was dan schilder, dan etser, dan teekenaar, dan wordt ons standpunt
tegenover hem puur aesthetisch, dan hebben we alleen te maken met
Hij
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den schoonen schijn, die afstraalt van zijn werk en waarin hij zich aan
ons openbaart als schepper van het kunstschoon. Dit standpunt wordt
niet altijd begrepen. In ons practisch land kan men elk oogenblik
schimpscheuten lezen aan 't adres van Schijn. En wie op schijn wijst,
schoonen schijn, als 't meest algemeene, konkreete begrip, waaronder
alle eigenschappen van kunst, tot aan muziek toe, zich laten saamvatten als kuikens onder een moederlijke kloek, heeft kans tot antwoord te krijgen: schijn bedriegt. En zeg dan maar: ge moet u door
schijn niet laten bedriegen, het helpt niet; het blijft: schijn bedriegt.
Voor zoover ik weet is Schiller de eerste gewest, die op Schijn
heeft gewezen als de meest algemeene eigenschap van kunst. Zelf heb
ik het herhaaldelijk gedaan, vanaf 1871, in misschien tien verschillende studies: dus gedurende een tijdverloop van 28 jaar. Eduard von
Hartmann heeft veel later in zijn aesthetiek ookSchijn aangenomen
als het meest algemeene begrip: op alle kunst, op elk onderdeel van
kunst, van zuivere kunst, uitsluitend toepasselijk. Schijn en niet voorstelling, niet aanschouwing, niet beelding. Waarom niet? Vooreerst
omdatin geen dezer drie noodzakelijk gevoel aanwezig is; want een
voorstelling, een aanschouwing, een beelding kan kil en gevoelloos
zijn. Maar in Schijn als verwant aan licht en in licht als verwant aan
warmte, of juister gezegd, in alle drie als vormsels van dezelfde elementaire kracht, moet gevoel aangetroffen worden. Bevrozen proza,
zooal& wij dit wel eens lezen, is zoozeer in strijd met het wezen van
kunst, dat het geen kleed kan zijn voor artistieke gevoelens. Maar voor
theorie (wetenschap) en praktijk (koopmanschap) is het onmisbaar."
Zoo spande de schrijver zich in, ook hier duidelijk te maken wat hij
voor heel belangrij k hield, ja, waar het eigenlij k om ging. JOANNES REDDINGlUS.
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De bedoeling is gewis allervriendelijkst.
Van elk der nog kort te voren vijandige volken een letterkundige te
verzoeken een kort overzicht te schrijven van de literatuur zijns vaderlands sedert 1914, opdat blijken zou wat de groote oorlog op de
geesten heeft uitgewerkt; die overzichten in de vijf talen over te
zetten, opdat elk dier volken van elk ander het letterkundig leven
kennen mocht en aldus een begin van toenadering, een internationale
belangstelling ook hier weer ontstaan kon, na zooveel jaren van absolute gescheidenheid .••• ziedaar een plan, dat tegelijk menschlievend en
interessant mag heeten.
En in zoover het hier louter een "gebaar" betreft, kan men den
Voorwoordschrijver, den heer DirkCoster, bijvallen, waar hij· zegt,
dat dit "boekje •••• zeker eenige merkwaardigheid (heeft):' En dat
"het gebaar van dit boek wellicht weldoend genoeg (is) om het ook bij
den Nederlandschen lezer in te leiden:' Het is zeker in lang niet gebeurd, dat men een Duitscher, een Engelschman, een Italiaan, een
Franscrunan er toe kreeg samen in één boekje te schrijven, eenvoudig
al omdat de invitatiebrieven waarschijnlijk de censuur niet gepasseerd
zouden hebben. Maar nu dat bezwaar sedert eenigen tijd opgeheven
is, moet men toch, dunkt mij, het uiterlijk feit dezer verbroedering
niet te hoog aanslaan. Maar de voorwoorder bedoelt het dan ook veel
inniger. Hij zegt:
"Een Franschman, een Duitscher, een Engelschman en een Italiaan reiken hier elkaar de hand, en bewijzen elkaar, door te toonen wat
zij in hunne literaturen bezitten, en wat zij in de vijf schrikjaren nog
gewonnen hebben, - dat alle scheiding der geesten een bittere en
misdadige waan was, en dat, onder het rumoer van strijd en leugens,
de diepere eenheid der geesten wellicht nimmer nog zoo sterk geweest is dan bij deze schijnbare vervreemding:'
Meer dan die "handreiking" dus, door middel van de uitgevers in
I) De Nieuwe Gust in kunst en Letteren, door DIRK COSTER, PAUL COLIK,

F. M. HUEBNER, DOUGLAS GoLDRING,
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dit gezamenlijk boekje tot stand gekomen, geldt den heer Coster dit
bewijs, dat alle scheiding der geesten een waan was ••••
Wel, ik help't wenschen, maar zien doe ik't nog niet in die diverse
literaturen, en 't is ook niet duidelijk wat de Inleider hier eigenlijk
meent. Is het zonder meer aan elkaar "toonen" van hun literatuur,
getij k die was en groeide in de laatste vijf jaar, voor hem al een "bewijs"
van den waan aller geestesvervreemding? Dan is hij gauw tevreden,
kan men zeggen. Maar indien hij uit den inhoud dier literaturen de
eenheid der geestes en den waan zijner verbijzondering mocht willen
afleiden, zou het aanbeveling verdienen zulks nog eens nader aan te
toonen, want ik vrees, dat de gemeene lezer van zoodanige eenheid
weinig bemerken zal. En dan is er nog dit beminlijk idealistische in den opzet, dat de uitgevers sedert het begin des oorlogs een
belangrijke literaire ontwikkeling in alle landen als vanzelf sprekend
aannemen en zich er nu heel wat van voorstellen die verbazende evolutie aan 't licht der internationale publieke belangstelling te brengen.
Het blijkt echter, dat de literatuuroverzichten aan deze gespannen
verwachting geensûns beantwoorden willen. In Engeland, Italië en
Nederland valt van een kenmerkenden, ommekeer sedert den oorlog
in elk geval niets te bespeuren. De evolutie der geesten schijnt (leerrij k genoeg) versneld noch vertraagd door de wereldcatastrophe,
terwijl men van Duitschland hoogstens beweren kan, dat de oorlog
een ontwikkeling verhaast heeft, die reeds tevoren overal zichtbaar
was. In Frankrijk alleen schijnt het groote leed een nieuwen drang
een nieuwe mogelijkheid van verbroedering te hebben onthuld ••••
maar juist dit. overzicht wordt geacht niet zonder zekere onbroederlijke eenzijdigheid te zijn samengesteld.
Het resultaat van alle deze bemoeienissen der ijverige uitgevers is
dan op stuk van zaken ook niet schitterend. Er wordt der wereld eigenlijk niets bijzonders, niets van verrassende eenheid in willen en
denken geopenbaard, en het simpele gegeven blijft de verzameling in
één boekje van vijf beknopte literatuuroverzichten over vijf landen.
Van deze vijf zijn dan het Engelsche en Italiaansche wel héél droog
en weinig suggestief geschreven, lij kt het Fransche geestdriftig en partijdig, het Duitsche belangwekkend maar vaag en het Hollandsche
het inhoudrijkste van alle •••• voor ons Hollanders.
Tot dit Hollandsche overzicht van den heer Dirk Coster, dat tenminste aan deze Hollandsche uitgave haar eigenlijke waarde geeft,
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~ullen wij ons dus moeten wenden. Doch eerst mag wel even gevraagd worden, of de geheele opzet van dit boekje niet chimeriek was,
of de poging om buitenlanders op deze summiere wijze van een literatuur in kennis te stellen niet altijd mislukken zal. Wie met onmiskenbaren goeden wil tot deze "overzichten" nadert, wie ernstig zich verdiept in deze vertaalde beschouwingen en tracht hier wijs te worden,
wat behoudt hij tenslotte meer en anders in zijn na-denken dan wat
namen en een pijnlij ke verwarring van voorstellingen, te wijten aan de
ontmoeting met allerlei termen en leuzen, wier juiste beteekenis niet
vaststaat? Namen van schrijvers en titels van hun werken zijn gemakkelijk genoeg te geven, maar dat is dan ook het eenige, dat zich, welbeschouwd, laat overdragen en dat juist het minst gewaardeerd wordt,
wijl het, zoo alleen, eigenlijk niets zegt. Wat wij begeeren is een besef
van den geest, de sfeer van die vreemde literatuur, van het eigenaardig karakter en de verhouding ten opzichte der onze, opdat wij aan
het bekende het onbekende toetsen kunnen. En juist dit benadert men
niet in zulke korte opstelletjes. Dat over de nieuwe Duitsche literatuur geeft er een bewijs van, hoe men pittige stukjes kan schrijven,
zonder dat de lezer, - bij gebrek aan het goede standpunt, - veel
wijzer wordt. De schrijver heeft het over het expressionisme, dat de
Duitsche geesteswereld sedert jaren beheerscht. Maar wat dit expressionisme eigenlijk zeggen wil, hoe het zich precies voordoet in de
kunst, de politiek, het gehee1e maatschappelijk leven wordt ons ten
slotte niet duidelij k, omdat de contrasttermen -als daar zijn naturalisme,impressionisme-btijkbaarinvoor ons onbekenden zin gebruikt
worden, en omdat wij in de eigen sfeer geen equivalent vinden voor
zulke een algemeene geesteshouding, als in Duitschland het expressionisme klaarblijkelijk is. De eenige manier om hier tot inzicht te
komen schijnt wel, dat men zelf maar eenige expressionistische romans en verzen leest, en expressionistische schilderijen bestudeert.
Waarbij men dan tenslotte misschien ook nog iets nuttigs uit het
opstel van Dr. Hübner kan opdoen.
De Engelschman en de Italiaan brengen het dan, als gezegd, niet
eens tot een samenvattende duiding van het karakter hunner literatuur, tenzij men de allervaagste term modern deze samenvattende
kracht zou willen toekennen. Wij hooren bij den een zoowel als bij
den ander vrijwat namen klinken en lezen bewonderende uitwijdingen over verschillende werken, maar de waarde en juiste beteekenis
van een en ander blijft ons vreemd. Toevallig treft ons in het Engel-
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sche relaas de achtelooze, weinig waardeerende wijze, waarop van een
voortreflijken auteur als Galsworthy melding wordt gemaakt en herinnert ons meteen nogeens de wel onvermijdelijke, maar daarom niet
minder hachelijke omstandigheid, dat wij hier staag door andermans
brillen zien en te vertrouwen hebben op het in-zicht en ver-zicht van
menschen, wier namen wij allicht voor de eerste maal hoorden.
Daarom zal waarschijnlijk ieder volk het meest pleizier hebben en
nut trekken, niet uit het verhaal der lotgevallen van vreemde literaturen, maar uit het overzicht der eigene, welks waarde het kan verifieeren, omdat het den toestand en den schrijver zelven kent.
En lezen ook wij, Hollanders, met het meeste profijt en genoegen
wat de heer Coster over de Nederlandsche letteren te beweren had.
Het merkwaardige is, dat de schrijver begint zich te verontschuldigen.
" ....den Hollandschen lezer (wordt) van tevoren verzocht er rekening mede te houden, dat deze essay niet voor Holland geschreven is,
maar bedoeld werd als inlichtingsbericht voor landen, waar men omtrent de Hollandsche litteratuur in de meest onverschillige onwetendheid verkeert. Het overzicht der Hollandsche litteratuur is
absoluut onhistorisch bedoeld. In de benauwend kleine ruimte
mij toegemeten, had ik de bijna onvervulbare opgave te volbrengen, aan den modernen bwtenlandschen mensch die verschijnselen in Holland aan te wijzen, die hem onmiddellijk kunnen aanspreken en die hem direkt verwant zijn, en met enkele woorden
hem te bewijzen waarom zij hem verwant zijn. Alle litteraire verschijnselen, die dit directe belang niet hadden, en die beneden de
hoogste lijn van het internationale geestesleven bleven, vielen
buiten mijn overzicht. Door deze hiaten werd het leggen van
eenig historisch verband alreeds direct onmogelijk. Verder moest ik,
om eenige kans te hebben, een zoo volkomen onverschilligheid te
overwinnen, met de scherpst ingebeten lijnen werken. Slechts het
allermeest representatieve kon ik vermelden. Had ik te vele namen
genoemd, zoo zouden zij alle te zamen direct weer zijn vergeten ......

enz....
Aldus geeft de heerCoster gewetensnauw en nauwkeurig rekenschap
van zijn opvatting der internationale taak om min of meer absoluut
onverschilligen buitenlanders iets aangaande de diverse nationale literaturen bij te brengen. Waarbij wij dan allereerst opmerken, hoe tus-
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schen de vijf overzichtschrijvers blij kbaar van eenig, al of niet
georganiseerd, overleg geen sprake is geweest. Die andere heeren
noemen wèl veel namen en van een streven ons te wijzen op
die verschijnselen in de vreemde literatuur, die ons "direct
verwant zijn", blijkt eigenlijk nergens, zou ik zeggen. En of eenig
buitenlander het streven in het Hollandsche overzicht zal kunnen ontdekken, lijkt mij ook hoogst twijfelachtig, al daarom, wijl
het zoo moeilijk valt te weten welke literaire verschijnselen den buiten1andschen mensch direct (of zelfs maar zijdelings) aanspreken en
verwant zijn. Waarbij het dan zeker wel vast staat, dat niet alle buitenlandsche menschen gelijk en gelijkelijk aanspreekbaar zijn door dezelfde verschijnselen, zoodat, om consequent te blijven, de heer Coster
ten minste vier overzichten had moeten schrijven.
Om dezelfde reden lijkt het mij ook ondoenlijk zoovelen
heterogenen buitenlanders "met enkele woorden" nog wel, te
doen verstaan, waarom die verschijnselen hun verwant zijn ••••••
Onder ons gezegd - en desnoods gezwegen - ik geloof niet zwaar
aan de practische toepasselijkheid van al die programeischen, door
den schrijver, overigens met blijkbaar inzicht in de negativiteit van
des buitenlanders literatuurbelangstelling, geformuleerd. Noch aan
die speciale aanwijzing van "verwante verschijnselen," noch aan die
,,sterkst ingebeten lijnen" geloof ik, en mijn ongeloof grondt zich
op de lezing zelf van des heeren Costers overzicht, waarin ik niets meer
vermag te zien dan eenige bladzijden treffende physiologie der
Tachtiger Beweging, voorafgegaan door een uiterst summier, maar
zeer typeerend overzicht van onze middeleeuwsche en 17e eeuwsche
literatuur en gevolgd door eenige beminlij-ke speculaties aangaande
sommigen der allerjongste Hollandsche auteurs.
Niets meer, maar vooral ook niets minder. En beknoptheid schijnt
ons de eenige eisch, dien de schrijver niet alleen gesteld, maar ook
verwerkelijkt heeft. Beknoptheid, die het verwaarloozen van bijzaken
insloot.
Maar overigens lij kt het, dat hij eenvoudig zeide wat hij ten deze te
zeggen had, zijn inzicht in de wezenlijke momenten der Hollandsche
literaire beweging te boek stelde .... en zich zelven onrecht deed door
van "absoluut onhistorisch" te spreken.
"Absoluut" of niet "absoluut"•••. wat is het historische anders dan
de ontwikkeling, de groei der dingen in hun wezenlijk verband aantoonen, of wel hun zelfverwerkelijking uit aanvankelijke mogelijk-
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heden? En wat anders geeft hier Coster, waar hij ons de Tachtiger Beweging duidt als een groei uit het herboren primitief zinneleven naar
de geestelijkheid van het geloof, dat toen toevallig socialisme heette?
Niet "met scherpst ingebeten lijnen" en niet met opzettelijk paedagogische verwijzing naar "aanverwante verschijnselen" heeft Coster hier
gewer kt, maar op de vastheid van een in de jaren gewonnen en aldoor
gerijpt en verrij kt inzicht in deze geestelij ke verschijnselen, bouwt hij
hier nog tamelij k uitvoerig en volledig zijn stelsel van fijne onderscheidingen es gelukkig treffende samenvattingen, waardoor ons eigen
begrip inderdaad verruimd wordt. Want hij ontdekt, hoe dit uit het
elementaire zinneleven der Tachtigers opgeheven geestelijke ook nog
andere vertakkingen had dan in het geloof, dat tot daden voerde, van
Henriëtte Roland Holst. Hoe het in Boutens een oogenblik tot
zuivere mystiek werd, in Van Schendel den zwaren weemoed van een
eveneens zuivere romantiek verwerkelijkte en in De Meester tot een
wonderlijk vervormd en gesublimeerd naturalisme uitgroeide, dat
juist het tegenbeeld gaf van het naturalisme, waarmee eenmaal de beweging begon. Waarbij het karaktenstiek is voor den eigen aard van
den schrijver, dat hij het, in Carry Van Bruggens Heleen, tot ethischewijsgeerigheid vergeestelijkte vergat of met heeft begrepen.
Ongetwijfeld zijn hiermee de hoofdlijnen onzer Tachtiger Renaissance aangeduid en niet alleen de buiten- maar ook de binnenlander
kan met deze eenvoudige en beknopte notie volstaan, als hij zich die in
waarheid heeft eigen gemaakt. Meer behoeft de gewone mensch van
literatuur niet te weten dan dit essentieele, dat al het toevallige, verstrooide en verbijzonderde doet wegvallen voor het besef van de universeele beweging, die zich bij elke vernieuwing weer op gelijke wijze
openbaart.
Natuurlijk kan men met den heer Coster verschillen wat de afzonderlijke waardeeringen betreft en vinden, dat hij dit anders en dat uitgebreider had moeten doen, dat hij hier te weinig geeft en daar blijkbaar overdrijft. Doch dit zijn dingen van klein en te verwaarloozen
belang tegenover zijn met inzicht en onderscheiding opgebouwd
beeld van den groei onzer nieuwe letteren. Terwijl hij ook ten opzichte onzer oude (I7e eeuwsche, middeleeuwsche) tenminste een vaste
overtuiging en een suggestieve wijze van beschouwen blijkt tehebben.
Zooals hij de middeleeuwsche mystieken en onze Gouden Eeuwliteratuur karakteriseert, is het, in zijn kortheid, gewis even zoo aandacht- en belangstellingwekkend als vele lange relazen dier tijdperken
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in dikke gerenommeerde handboeken van letter kunde. Indien men er
echter - wat misschien wenschelijk ware - toe zou komen Costers
opstel op de hoogste klassen der middelbare scholen in te voeren,
schijnt het gepast, dat hij zijh oordeel over onze v66rtachtiger en nagouden-eeuwsche letterkunde nog even herziet. Dat oordeel over
bijna twee eeuwen Hollandsche literatuur (begin 18e eeuw tot 1880)
lijkt even consequent in Costers sfeer van denken en gevoelen, als ••••
absoluut en daardoor onredelijk in 't algemeen.
Hij zegt dan: ••.•"deze taal (onzer rijke 17e eeuwsche Renaissance)
moest nog bijna twee eeuwen lang dienen om het leven der volgende
Hollandsche geslachten te vertolken. De gave der directe spraak ••••
verstierf in het Holland van de 18e en Ige eeuw, verstierf zoo absoluut, als wellicht in geen ander land is mogelijk geweest. De litteraire
taal in Holland verstarde tot een zwaar-versierd cliché. Het leven veranderde ondertusschen.... en de Hollandsche mensch bleef onverstoord zijn Renaissancistisch jargon spreken, steeds minder door hem
z;elfbegrepen, steeds _meer aanzwellend tot een bijna waanzinnige belachelijkheid. De nationale litteratuur werd tot een karikatuur, zoo
volkomen en zoo tragisch, dat zij bijna een fascineerend raadsel
wordt. Geen mensch sprak meer het gewone menschelijke woord, het
woord op den adem der ziel gedragen. Geen mensch kende meer de
zucht der liefde, of den teeren kindertoon van de herboren christelijke ziel. Deze collectieve litteraire waanzin, deze absolute onmacht
zich persoonlijk bewust te worden in het woord, heeft bijna twee
eeuwen geduurd".... Dit is, gelijk men ziet, verleidelijk goed uitgedrukt, van meesleepende overredingskracht en onbetwijfelbaar juist
in de geestessfeer van den schrijven, voor wien kunst allereerst hartstocht, extase, enthousiasme beduidt. Maar zoo gaat 't toch niet. Men
moet den menschen het recht laten zich uit te drukken naar hun
beste kunnen en kunst te noemen wat zij daarvoor houden.
Zoo er een "onmacht was zich persoonlijk bewust te worden," kan
men er op rekenen, dat de tijd genoeg had aan de onpersoonlijke bewustheid, m. a. w. dat het collectieve toen ook ieders persoonlijke gevoelens weer gaf, omdat er van apart persoonlij k leven geen spraak
was. Of dit meer of minder te achten valt dan het scherp individueele,
dat wij thans mogen beleven, zal wel van ieders smaak afhangen. De
een houdt er van, de ander niet. Het is alles zeer en zeer betrekkelijk.
Gelijk de heer eoster ook wel duister bevroed moet hebben, toen hij,
in een voorzichtige en verzoenend gestelde noot zijn gestreng oordeel
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toch wat verzachtte. Aleer de tachtiger renaissance begon waren er,
~egt hij, toch al voorboden geweest van betere tijden. Hij noemt in dit
verband Bilderdijk, Staring, Bellamy en Potgieter, clan vervolgende:
"En wij moeten hier aan toevoegen, dat wij ons streng houden aan wat
in Nederland "de litteratuur" heette. Komt men op verwante gebieden, het wetenschappelijk proza, dan ontwaart men, dat daar het
diepe leven bewaard gebleven was, omdat de mensch dier gebieden
door zijn gewone menschelijkheid en zijn aandacht voor de werkelijkheid bewaard werd voor de noodlottige fascinatie der barokke rht:toriek, die ook zij ondertusschen helaas als litteratuur aanvaarden.
Zie Bakhuyzen van den Brink, Geel, Busken Huet, Fruin, M. Des
Amorie van der Hoeven, Allard Pierson en vele anderen:'
Zoo •••• nu hebben wij tenminste wat uit de schipbreuk gered en
blijkt de geest zich dan toch ergens te hebben geopenbaard. Gelijk te
verwachten viel. "Dat wetenschappelijk proza" is dan goeddeels literatuurhistorisch proza en literatuurcritiek, die de heer Coster gerust als "litteratuur" had kunnen aanvaarden, gelijk deze menschen
het zelf deden en de heer Coster Hoofts geschiedkundig proza aanvaardt. En overigens moge hij bedenken, dat al de~ lieden nog niet
konden weten wat hij, immers nog ongeboren, veel later "litteratuur"
en "kunst" zou noemen. Zoo moesten zij dan wel zichzelf helpen
en meewerken tot Costers stoutmoedige bewering van de mogelij kheid dat een tijd niet ergens in de literatuur zijn eigen uitdrukking zou
vinden. Waar hij blijkbaar weigert te zoeken waar die wèl te vinden is
en overigens voor die expressie allicht geen "oor" heeft. Het is altijd
hachelij k den eigen tijd en eigen geest onvoorwaardelij k als norm te
gebruiken en een dogma te maken van eigen gevoelsovertuiging.
Ziedaar wat voornamelijk ik op Costers inzichtig en overtuigd
opstel tegen heb. De rest betreft kleinigheden, als daar zijn het
Aanhangsel of de Bijwagen, die een laakbare zwakheid schijnt, nu,
om binnenlandsche gevoeligheden te sparen, nog gauw eenige, in 't
hoofddeel weggelaten, namen worden afgeraffeld. Wie moest dit
eigenlijk pleizier doen? De buitenlanders krijgen het niet onder de
oogen, aangezien de Aanhang alleen in de Hollandsche editie verschijnt en de binnenlandsche "betrokkenen," de "besproken"litteratoren, worden één voor één nijdig, als zij in dezen Costersspiegel zich
een heel stuk kleiner %ien dan zij volgens eigen recht en oordeel behoorden. Zoodat niet om gevoeligheden te sparen, maar om dezelve
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Men
kan 't geval alleen ver klaren uit Costers liefde en rechtvaardigheidswil
voor zijns lands literatuur. De buitenlander had hier niet verder mee
noodig, die wist door 't voorafgaande nu voldoende hoe de literatuur
hier geschapen stond, maar voor zich zelf kon de schrijver van zoovele diverse, schoon mindere, achtingen en genegenheden niet zwijgen.
Waar hij intusschen wel van zwijgen kon, dat is van de Vlaamsche
literatuur, en dat schijnt te meer zonderling, wijl met haar behandeling gewis niet alleen eigen belangstelling ware voldaan, maar ook
een programeisch van dit internationaal geschrift zou vervuld zijn.
Of is voor het buitenland de Hollandsche literatuur niet die van
Groot Nederland, literatuur van den Nederduitschen Stam, waarin
Vlaming en Hollander gescheiden en toch vereenigd leeft? En dit
klemt te meer, nu Coster vooral de Beweging van Tachtig besprak,
waarmee de Vlaamsche letteren-herleving innig verwant en verbonden is. Het blijkt ook hier, zou ik zeggen, hoe hij de eischen van innationalisme maar zeer naar 't uiterlijke heeft opgevat •••• gelijk
ook maar verstandig was.
In één opzicht voldeed hij er echter stiptelijk aan. Er was blijkbaar
een "oorspronkelijk plan van de samenstellers, die slechts de litteratuur van nà 1914 wenschten behandeld te zien" en de andere overzichters hebben zich ook vrijwel aan dit plan gehouden. Costerechter
niet, zeer ten bate van de belangrijkheid zijner mededeelingen. Hij
heeft het plan "slechts in zooverre gevolgd, dat (hij) aan enkele veel
belovende jongeren van na 1914 een ietwat breeder aandacht schonk."
Hij liet hier, jammer genoeg, de inhoudsvolle beknoptheid, de
"scherpst ingebeten lijnen," van zijn vorige samenvattingen en karakteristieken vallen en wijdde uit, omdat de anderen dat ook zouden
doen, wijdde wijd uit, ten deele uit zekere nationalistische ijdelheid,
om te toonen dat de huidige stand der letteren ook hier een welige
mocht heeten, ten deele omdat hij voor verschillende dier jongeren
erg voelde en vond dat zij wel eens een pluim verdienden, ten deele
ook om de aantrekkelijke sport van het nieuwe - talenten - ontdekken. Men kan niet beweren, dat hij hier diverse geniale .•••
kuikens (zal ik maar zeggen) zoo luide loofde, omdat zij zijn vrienden
waren, maar zij zijn vrienden, omdat zij beloven adelaars te worden.
Evenwel blijft dit een pijnlijk doen: sommige namen plechtiglijk noemen en andere verzwijgen in een geschrift, dat eenigszins de

736

BEKNOPTE UTTERATUURGESCHIEDENIS

pretentie heeft kunsthistorie te zijn. Want de mogelijkheden zijn hier
even vaag als eindeloos, en deze jonge menschen kan men enkel nog als
mogelijkheden beschouwen. Wie nu al met autoriteit hun schitterende
toekomst voorspellen wil, ervaart, gelijk Coster het ervaren heeft, dat
hij op tallooze eksteroogen trapt en een profeet in zijn eigen land altijd
verdacht is. Het schijnt dan ook de roekeloosheid der jeugd, zijn moed
en hoogharti g zelfvertrouwen, die hem de bezwaren dezer ophemeling van tijd- en kringgenooten verhulden, dezelfde hartstochtelijke
overtuiging en zware verzekerdheid, die de andere deelen van dit
overzicht zoo opwekkend van onwankelbare stelligheid en doordringend inzicht maakten.
Men kan van jeugdigen ernst en geestdrift het een niet verlangen
zonder een zekere parmantigheid mee in den koop te nemen.
F~s COENEN.

BUITENLANDSCHE LITERATUUR.
ANDRi GroE, La Symphonie pastorale. Editions
de la Nouvelle Revue française. Paris 1920.
André Gide neemt in de Fransche literatuur eene zeer bijzondere plaats in met
een drietal merkwaardige verhalen, L'Immoraliste, La Porte étroite, Isabelle, die
naast de groote literaire hoedanigheden waarvan zij getuigen, ook blijk gevenvoornamelijk de twee eersten - van de voorli~fde van dezen schrijver voor moreele en religieuze problemen. Wat niet zeggen wij dat hij er erg veel van houdt te
moraliseeren. Het problema zelf laat hem vrij onverschillig; wat hem vooral interesseert is de wijze waarop de menschelijke %iel op zekere vrag~n, die %icham
haar opdringen, reageert. Hij zelf houdt er %ich geheel buiten en de conclusie laat
hij aan den lezer over. Zulke objectiviteit, wij zij gansch zuiver blijven, eischt natuurlijk een diep psychologisch inzicht. Daaraan ontbreekt het A. Gide aUerIOÏnst en van uit dit oogpunt mag men zeggen dat hoogergenoemde verhalen
meesterlijk zijn.
Daarvan levert La Symphonie pastorale een nieuw bewijs, dat door den eenvoud
van het behandelde onderwerp des te treffender is. Minder ongewone geschiedenis kan men %ich haast niet voorstellen. Een predikant erbarmt %ich over een
meisje dat door eene arme vrouw werd achtergelaten. Eene opvoeding heeft het
kind nooit gehad; de arme vrouw was stom; het kind zelf is blind en in een staat
van verdierlijking. De predikant neemt het meisje op in %ijn getin, dat uit een
vrouwen vijf kinderen bestaat. Hij noemt haar Gertrude. Hij vormt het plan in
dat arme wezen een %iel te wekken. Dit kost hem buitengewone inspanning en
moeite, maar zijn diep geloof en zijne naastenliefde houden het hem als een plicht
voor dat verdoolde schaap te redden. Zijne pogingen blijven niet vruchteloos: in
het meisje ontwaakt een %iel en een gevoel van bijzonder rij ke schakeering. Nadat
het wonder is gebeurd, bemerkt de goede predikant dat het arme schepsel dat hij
heeft gered een meisje is van groote schoonheid. Hij is zich echter nog niet bewust dat hij op haar verliefd is; Dit wordt hem eerst duidelijk nadat zijn zoon
Jacques hem zijne liefde voor Gertrude heeft bekend. Maar ook in Gertrude is
een nieuw gevoelen ontwaakt: de dankbaarheid voor den man die haar al de
schatten des levens leerde waardeeren is stilaan gegroeid tot vereering en liefde.
Althans in hare verbeelding. Want als een oogarts baar van hare blindheid geneest, begrijpt %ij dat de predikant niet beantwoordt aan de voorstelling die %ij
%ich van den beminde heeft gemaakt. Dit beeld gelijkt veeleer op des predikanten
jongen zoon Jacques. Die ver~g brengt haar tot wanhoop; zij poogt %ich te
verdrinken. Het is tevergeefs dat de predikant haar zijn zoon wij geven; deze
heeft %ich tot het katholiek geloof bekeerd en zal priester worden. Ook Gertrude
werd door hem bekeerd. En als %ij is gestorven en Jacques is vertrokken, blijft de
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goede predikant alleen met zijne wanhoop achter. Hij die zoo naïef zijn plicht
meende te volbrengen en zich overtuigd hield helder~ende te zijn is, in waarheid,
in deze geschiedenis, de eenige blinde geweest.
Men ziet het: de personen in dit verhaal zijn doodgewone menschen, hunne gevoelens en hartstochten zijn die van elk menschelijk hart. Maar de klassieke
kunst heeft er nooit andere gekend. Op meesterlijke wijze heeft Gide dit eenvoudige, delicate onderwerp behandeld. De sterkte en de soberheid van de compositie zijn merkwaardig; maar wat bovenal de verwantschap van dit verhaal met de
kunst der klassieke bewijst is de toon waarin het is geschreven. De ontroering
slaat nooit over tot luidruchtigheid, de ingetogenheid van den hartstocht, de beheersching van het gevoel geven aan de meest eenvoudige volzinnen eene aandoenlijkheid, die veel verder gaat dan de woorden, en in het hart van den lezer iets
nalaat als een zacht en mu~kaal geruisch.
André Gide verstaat de kunst om veel te suggereeren wat de woorden niet bij
machte zijn uit te drukken. Op welke delicate wijze is de ontwaking beschreven
der liefde in het hart van den naïeven predikantl Men bedenke slechts dat de predikant zelf aan het woord is - La Symphonie pastorale is zijn dagboek - en dat
hij zich niet eens die liefde bewust is. Hij moet dus ~chzelven aan den lezer verraden door allerlei kleinigheden, waarvan zijn eenvoudig~ geest de psychologische
waarde niet vermoedt. Het is eene moeilijkheid die de schrijver schitterend heP-ft
overwonnen. En hoe tragisch in haar eenvoud en naieve schijnheiligheid is b. v.
de scene waarin de predikant zijn zoon tracht te overtuigen dat hij Gertrude niet
beminnen moet en hem den vaderlijken raad geeft het ouderlijk huis te verlaten,
ten einde de gemoedsrust van het meisje niet te verstoren.
In dit verhaal schuilt eene ironie van eene hoogere geestelijke orde. Die zacht~nnige ironie, die de ironie des levens is, spruit voort uit de blindheid van den
schrijver van het dagboek, die niet in staat is zijne ware gevoelens onder vrome
woorden en heilige teksten te verbergen. De wijze waarop A. Gide zijn dagboekschrijver dwingt ~chzelven te verraden is meesterlijk. Het is objectiviteit in den
meest eenvoudigen en volmaakten vorm.
In de tegenwoordige Fransche literatuur is dit verhaal van A. Gide zeker een
der boeken, waaruit op de meest harmonieuze wijze een menschelijk hart tot ons
spreekt. En in het oeuvre van dezen schrijver houd ik La Symphonie pastorale
voor het meest volmaakte boek dat hij heeft geschreven.

PAUL CLAUDEL, Le Père humilié. Patis, Editions
de la Nouvelle Revue française, 1920.
Le Père humilié is het derde van eene serie drama's, die begint met L'Otage
en waarvan LePain dur het tweede is. In L'Otage is de edele Sygne de Coufontaine uit opoffering gehuwd met den afschuwelijken Toussaint Turelure, den
moordenaar harer ouders. Deze eischt dat de vroegere verloofde zijner vrouw,
haar neef Georges de Coufontaine, afstand doe van zijn naam en zijn blazoen ten
bate van zijn zoon Luis Turelure. In Le Pain dur zien wij hoe deze Luis, opge-
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hitst door Sichel, die later zijne vrouw wordt, zijn vader doodt. Thans voert ons
Claudel in Le Père hum uZié weer eene generatie verder.
Luis en Sichel hebben een dochter: Pensée de Coufontaine, de heldin van dit
drama. Zij is blind en in haar leeft iets van de edelmoedige groothartigheid van
Sygne de Coufontaine. Het drama speelt in 1869, 1870 en 1871 te Rome, waar
Luis Turelure-Coufontaine bij het pauselijk hof afgezant is van Napoleon lIl.
Op een nachtelij k feest in den tuin eener villa ontmoet Pensée de twee neven van
den Paus: Orian en Orso de Homodarmes. Deze twee broeders beminnen elkander zeer. Zij beminnen ook beide de blinde Pensée de Coufontaine. Orso is eene
eenvoudige, rechtschapen natuur, een sterk hoofd, een strijder; Orian daarentegen is eene meer in zich zelf gekeerde mystieke droomer. Zij zijn beide in dienst
van den Paus, maar daar waar Orian strijdt voor een ideaal, bemint Orso wellicht den strijd om den strijd zelf. Op verzoek van Orian zal Orso huwen met
Pensée. Ook de Paus bij wien de twee broeders op eenigszins vreemde wijze
om raad komen, vindt deze oplossing de beste, Orso zal voor de blinde een steun
zijn, want zegt Orian: "De moi ce n'est la lumière qu'eJle demande, c'est sa nuit
qu'eJle voudrait me partager,"
Na maanden zien Orian en Pensée elkander weer en het is Orso die dit wederzien in de hand werkt. In de liefde-scene die volgt en die wellicht eene der
mooiste is die ooit werden geschreven, en waarin de fierheid en de hartstocht
even luid spreken op een toon van haast bovenmenschelijke verloochening, erkennen die twee zielen elkaar, de blinde die door de liefde ziende wordt, de helderziende die door de liefde met blindheid wordt geslagen. Ten slotte verbreekt
Pensée hare verloving met Orso, die gelukkig is dat z'n broeder zijn geluk wil
aanvaarden.
Het laatste bedrijf speelt eenige maanden later. Beide broeders zijn in den
oorlog. In een paleis te Rome wachten Pensée en hare moeder op nieuws. In de
kamer staat eene groote mand met bloemen die heden is toegekomen. Plots slaakt
Pensée den kreet: "ik voel het kind leven in mijn boezem." Het is het kind van
Orian. Zij heeft echter niets meer van den geliefde vemomenjook niet van Orso.
Deze treedt onverwacht binnen en wil Pensée doen gelooven dat Orian voor haar
staat. Wanneer Pensée echter, de stem van Orian niet herkennend, de waarheid
vermoedt, bekent Orso haar dat Orian is gesneuveld. Hij heeft het hoofd van zijn
broeder medegebracht, verborgen in de mand met bloemen die hij heden zond,
en komt om den uitersten wil van Orian te doen kennen: dat Pensée met Orso
huwe, om wille van het kind. Als zij weigert, antwoordt Orso kalm: "Madame je
vousrépètequecen'estpas ce que vous voulez qui est important." Ten slotte, als
Orso verklaart dat de vrouw, die zich eenmaal aan zijn broede!' gaf, nooit iets
anders voor hem zal zijn dan eene zuster, neemt zij zich voor, eerlijk en gedwee,
den laatsten wil van den doode te volbrengen.
Dit drama vertoont weer diezelfde opvolging van licht en duisternis, die hoagere en bij momenten sublieme vlucht der gedachten en gevoelens,diesombere
strijd der hartstochten, en ook die afwijkingen, die bizarre, onbegrijpelijke bijzonderheden, die wij uit Claudel's vroegere werken kennen. Zoo zal men b. v.
in de hedendaagsche Fransche tooneelliteratuur vergeefs eene scene zoeken, zoo
diep menschelijk als het gesprek tusschen Orian en Pensée in het derde bedrijf,
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zoo sober tragisch als de slotscene waarin Orso aan Pensée den dood van zijn
broeder meedeelt. Maar ook zal men er slechts zelden aantreffen, die zulk een
pijnlijken indruk laten als de voorlaatste, waar Orso het noodig vindt het hoofd
van zijn gesneuvelden broeder ter tafel te brengen in een mand met bloemen.
Is dit nu een symbolistisch drama en moet men, zooals sommige critici, in de
blinde Pensée een symbool zien der moderne gedachte, die, onder invloed. der
jacobijnsche macht, van den rechten weg is afgedwaald en niet buiten de leiding
en den steun kan van het geloof dat de mystieke Orian vertegenwoordigt? Het is
mogelijk dat dit de bedoeling van Claudel is geweest, maar ik durf het niet verzekeren. Het is trouwens mogelijk dat Claudel nog een vervolg geeft op dit familiedrama en aan den strijd tusschen goed en kwaad, die in deze drama's wordt
gestreden, eene onverwachte oplossing geeft. Dan zal het misschien mogelijk zijn
te zeggen of de symboliek werkelijk den grondslag vormt dezer metkwaardige
schepping, die, niettegenstaande alle tekortkomingen en alle duisterheid, door de
diepe menschelijkheid van sommige tooneelen, tot de schoonste behoort der tegenwoordige literatuur.

PAUL VALÉRY, Le Cimetière marin. Paris, Emile
Paul frères 1920.
Wellicht zal eenmaal dit gedicht van vier en twintig strofen eene merI..-waardige
plaats innemen in de geschiedenis der Fransche poëzie, meer om zijne literairhistori.s::he beteekenis, dan om zijne poëtische waarde, hoe groot deze
ook zij. Het is zeker eene der meest representatieve uitingen van eene opv.ming
der poëzie, die, haar oorsprong nemend in het Romantisme, doorheen de vuurproef van het Symbolisme, haar hoo~epunt bereikte in het werk van Mallarmé
en thallS stilaanuitsterft in de bizarre afwijkingen van enkele verdoolden. Wat deze
poëzie geeft is niet eene volledige creatie van den geest en het hart van den dichterj zij suggereert de koortsige gevoelens die aan eene harmonieuze schepping
voorafgaan, zij beoogt de sensueele weergave der tegenstrijdige gewaarwordingen
die de inspiratie vormen. Het is strijd en storm, licht en duisternis; het is nooit
kalmte en helderheid. Dit alleen is voldoende om hare romantische afkomst te bewijzen. Deze opvatting, waartegen de zuivere kunst van Moréas en zijne volgelingen reageerde, is niet meer degene van de meeste en de beste jongere dichters.
Bij de dichters die haar huldigen vindt men er echter met zulk merkwaardig
talent, dat hun werk in de geschiedenis der Fransche poëzie ten allen tijde met
eere zal worden vermeld.
Onder dezen is Paul Valéry ongetwijfeld de grootste. Volgeling van Mallarmé,
heeft hij, evenals deze, eenige der meest hinderlijke fouten en tekortkomingen
van het Symbolisme weten te vermijden, namelijk die vlottende vaagheid van
den vorm, die morbiede verlustiging in onoplosbare droomen. Evenals zijn
meester is hij van huis uit een echt en groot dichter en bezit hij een meesterschap
over den vorm, dat soms de grenzen der mogelijkheden schijnt te overschrijden.
In een groot aantal strofen van Le Cimetière marin bereikt Valéry de vloeibare
muzikaliteit van den dichter van L'Après-midi d'un Faune.
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Le Cimeti~re marin behandelt een onderwerp dat ten allen tijde de grootste
dichters heeft geïnspireerd: het raadsel van den strijd tusschen leven en dood. De
begraafplaato; aan de zee, die in het hart des dichters deze mijmering wekt, toont
bem de eeuwige harmonie van allen bestaan, de eenheid van dood en leven:

Sais-tu fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux cIos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front m'attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.
Comme Ie fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence,
Dans une bouche ou sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et Ie ciel chante à l'äme consumée
Le changement des rives en rumeur:
Uit zulke strofen blijkt het bewonderenswaardige meesterschap van dezen
dichter over den vorm. Maar in het geheele gedicht mist men die eenheid, die
harmonie -die voortspruit uit den band die iedere gedachte en ieder gevoel verbindt. De harmonie is slechts fragmentarisch bereikt: in enkele regels of in
enkele strofen. Daardoor behoort dit gedicht wel degelijk tot het Symbolisme.
Als dusdatLig is het wellicht een der merkwaardigste die werden geschreven; en in
elk geval is zijne literaire beteekenis buitengewoon.
JAN VAN NIJLEN.

LITERATUUR.
MENSEN, door Marull/1S Emants
Amsterdam - Van Holkema & Warendorf, z. j.
Met zijn grauwblauwen omslag, te groote bladzijden, vol onfraaie letters
gelijkt dit jonge werk van Emants wonderveel op een grootboek der menschelijke misère, behalve dan dat een grootboek meestal een jaartal draagt. Daartegen bevat het weer geen inhoudsopgaaf, net als dit boek, dat juist door zijn
uiterlijk zeer behoorlijk den geest zijns auteurs symboliseert. Denkend aan
Emants, verrijst voor mijn geestesoog altijd de gedaante van een ouden snorrebaard der Napoleontische Garde, van een vieux grognard, mengsel van heroïek
plichtsgevoel en eeuwige norschheid. Het heroieke is dan bij Emants de toewijding en volharding waarmee hij altijd weer het leven en zijn medemenschen
beschrijft, die hij met evengroote volharding onverandelijk verwenscht en
minacht. Emants was en is nog steeds de pessimist, die voor zijn levensonlust
eens-voor-goed de schopenhauersche formule beeft aanvaard ••• en er niet van
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zwijgen kan. De Johannes de Dooper der Tachtiger Beweging, gelijk, meen ik,
Kloos hem eens genoemd beeft, was eigenlijk de individualist avant la lettre
in die tachtiger letteren, de mensch, die tot besef van eigen voelen en denken
komende, enkel de beperktheid en alleenigheid van 't eigen individueele vond
en daarmee de doelloosheid en zinloosheid van al het bestaande. Een gansche
groep der Tachtigers is hem later op dien weg van levensontkenning gevolgd,
maar het realisme hebben zij er aan gegeven voor een meer lyrische gevoelsuitboezeming, terwijl Emants juist uit het lyrische tot het epische kwam, echte
Hollandsche realistiek, nauwkeurig, grimmig oprecht en meest onbehagelijk.
Aldus heeft hij aan onze letteren voortreffelijke werken geschonken, waar zijn
levensonlust zuivere en volkomen uitdrukking vond in de verbeelde gestalten,
omdat de kunstenaar in hem het anders niet duldde.
Maar allengs is toch dat kunstelement in hem, datgene wat hem dreef met
liefde het leven af te beelden, eenigszins verstard en krijgt men wat al te veel
de schopenhauersche wijsheid in novellevorm opgediend.
Ook deze bundel is aan dit euvel lijdende. "Laatste woorden" en "Onze Hel"
geven zelfs een vrij compleet handboek der beschouwingswijzen en theorieën
van den beroemden Duitschen wijsgeer. Maar toch is "de klauw van den leeuw",
Emants kunstenaarsgreep, nog zoo krachtig, dat geen dezer verbalen in zijn
geheel ongenietbaar is. In het eerste van den man metde "breeje opvattingen"
teekent hij zelfs ten voeten uit de comisch-tragischen figuur van den innig vulgairen individualist naar zeer HoUandschen trant, den plebejer, die niettemin
zijn eigen leven leeft en ••• er aan te gronde gaat.
En verder hebben al die overige verhalen hun kleine bekoringen van scherpe
psychologie of diep suggestieve sfeerschildering, die de eenigs~s hinderlijke
philsofische redeneersels ten slotte dragelij kmaken.
Maar de eindindruk is toch een soort van verteedering voor den grimmigen
en grommigen Veteraan onzer letteren, die zoo onv-trvaard en ongeschokt
blijft op de post zijner zwaarmoedige levensbeschouwing en maar doorgaat ons
met lust 's levens onlust waar te maken, totaal onvatbaar voor het zonderling
tegenstrijdige van zulk bedrijf. Moge hij het intusschen nog lang volhouden ...

F. C.
De Branding, door Jo de Wit, A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1919.
Er is een sterk, levensvol meisje uit een allertriestigst, levenloos gezin, een
meisje met een klein schilderstalent, dat haar leermeester, een bekenden
kunstenaar, gaat lief krijgen. Een niet ongewoon geval, zeer zeker, maar dat
wij het hier zoo frisch en bloedwarm, zoo innig en aantrekkelijk voor ons
krijgen, is de verdienste der schrijfster. Die schilder, in zijn ruige kracht,
zijn volmaakt onsentimenteele levendigheid, zijn durende kunstbezetenheid is eén staal van mej. De Wits rustig plastisch vermogen. En het aardige
ventje Woutertje is er een ander. Die twee leven het meest in het verhaal, dat
eigenlijk meer een uitgebreide novelle, dan wel een roman mag heeten. Het
meisje Hellen Gravema (de schrijfster is niet altijd gelukkig met haar namen)
leeft vooral door oogenblikken en stemmingen, minder door totaalvisie. Doch
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met wat goeden wil kunnen wij het figuurtje toch wel zien, ZOO waarachtig in
haar heftigen belevingshonger, in dat eerste stormen van het pas gewekte
zinneleven, dat de schrijfster vrijmoedig en toch ingehouden uitbeeldt. En dat bij
den ouderen man, voor wien zij een episode of zelfs enkel een "avontuur"
beteekent, geen bevrediging vindt. Wat zij begeert is een compleete liefde,
zinnelust en teederheid ineenen, en eigenlijk een durenden droomtoestand.
Omdat hij daar, kortweg "geen tijd" voor heeft en zij haar diepe ontgoocheling niet te verbergen weet, is de idylle nog eerder gedaan, dan het geval was
geweest, indien zij hem in zijn aard begrepen en in waarlijk gevende
liefde had aanvaard. Want haar natuurlijk, jong egoïsme, dat den liefdedroom
in zijn volheid begeert, is per slot niet minder dan het zijne, dat enkel wat
afleidend genot na arbeidsinspanning vraagt en dan ook wel extra weinig te
geven heeft. Het meisje wordt doodongelukkig in deze branding van den
allereersten hartstocht. vóór zij de open wateren eener herwonnen vitaliteit en
daarmee de verzoening met het leven bereikt heeft. Wat haar het meest hielp
in dien bitteren crisistijd was dat onstuimige kleine leven, naast het hare, van
Woutertje, dat kind van een gestorven vriendin. Dan ook de zachte genegenheid van een ouderen schilder-vriend en de begrijpende vriendschap eens
literairen ooms, die wat al te plechtig, Sinterklaas-achtig is uitgevallen.
Ten slotte komt zij de ziekte te boven, "een rustiger en wijzer vrouw", die het
paradijs, maar ook het vagevuur en de hel der liefde met smartverblinde
oogen heeft aanschouwd.
Het is het eenvoudig, oprecht verhaal nog niet zoozeer, als de zuivere, sterk
indringende verbeelding der opvolgende momenten, de inleving der oogenblikken, die dit boek en deze schrijfster hun karakteristiek geven. Plastisch
schijnt zij vóór alles en daarom voorzeker zal het haar moeilijk vallen een
"ingewikkelden" roman te componeeren, haar, die zoo sterk zintuigelijk de
dagen en dingen ondergaat. En mede door die innige beleving, dat krachtig
visionnair vermogen is het, dat zij zoo volkomen argeloos en onomwonden
van liefde en passie schrijven kan, zoo open en suggestief en tevens ZOO
ganschelijk in rust.
Er wordt in dit aantrekkelijk boek geen nieuwe gedachte over 't leven
gevonden, geen enkele nieuwe wijsheid, maar er wordt iets sterk beleefd en dat
kenmerkt het boek tegelijk als iets zeer Hollandsch en misschien •••• reeds
ouderwetsch. Namelijk in zijn uitgewerkt stemmings-realisme. In zijn rustige
belijdenis van vrouwelijk liefdeleven lijkt het daartegen weer volmaakt van
dezen tijd, die in dit opzicht ten minste de schijnheiligheid niet langer schijnt
F. C.
te behoeven.
Vlamingen van Beteekenis. Pol de Mont
Cyrrel Verschaeve, Hugo Vemest.
LODE BAEKELMANS VAcANTmKRABBBLS. De Sikkel, Antwerpen.
E. Querido, Amsterdam.
De Vlamen zijn thans blijkbaar allerwege doende tegenover de heerschendé
en overheerschende Pransche invloeden hun cultuur en kunst, het goed recht
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van hun strijd, den eigen aard van hun stam, de voortreffelijkheid van hun leiders
in het licht te stellen. Er is een opgewekt, men zou bijna zeggen koortsachtig,
leven in de Vlaamsche uitgeverij, waaraan ook wel niet vreemd uI zijn het
feit, dat het Vlaamsche boek zoolang onderdrukt bleef. De Antwerpsche
uitgeversfirma "De Sikkel" en de uitgever E. Querido, te Amsterdam ondernemen thans de publicatie van allerhand kleine geschriften, waarvan er twee
hierboven aangekondigd staan. Van die Beteekenende Vlamen verschenen reeds
drie deeltjes, over Hugo Verriest, Pol de Mont en Cyriel Verschaeve, deeltjes
van ruim 20 pagina's, met een portret en een lijst hunner werken. Lodewijk
Dosfel schreef over den laatste, Fritz Francken (een jonge novellist, naar ik
meen) over den tweede en hun opstellen schijnen niet meer te bedoelen dan
de zeer uiterlijke lijnen dier leven te trekken, met vermelding van allerlei
bijzonderheden, die voor den lateren biograaf van nut kunnen zijn. Men krijgt
eenigsûns den indruk of deze geschriftjes eerder tot propaganda dan tot leering
bestemd zijn, eerder een soort l1Ïthangbord voor de Vlaamsche %aak, dan tot
verdieping van den Vlaamschen geest. En men kan er alleen van zeggen, dat
schrijvers en uitgevers wel weten zullen wat zij doen.
Over Lode Baekelmans' vacantie-dagboekje valt dan eerst op te merken, dat
het er aardig ouderwetsch uitziet, met %Îjn bijna rechthoekig formaat en gezellige letters en vignet in %Wart op licht bruin omslag. Van de schriftuur zelve is
niet veel te beweren. Het dagteekent uit 1917 en de oorlog wordt er in actieven
staat nauwlijks in aangetroffen. Wel zijn er sporen van in de puinhoopen van
dorpshuisjes en half ingevallen loqpgraven daar in die schrale, drooge streek
van de Antwerpsche Kempen, waarheen 'sschrijvers liefde gaat vanwege haarfijne
lijnen en sobere, %Waarmoedige kleuren. Baekelmans vertelt er van de boeren
en de boerekinderen, van het dorpsleven, van de smokkelaars, de natuuraspecten
en den algemeenen gang der dingen in dit stille, wijde, afgelegen land, waar
zelfs geen Duitsch soldaat scheen overgebleven sedert de eerste bezetting. Ten
slotte reist de vacantie-toerist naar Leuven en zelfs naar Brussel, vertellend
van zijn wedervaren op zacht- en soms fijn-zinnige wijze. Maar vóOr ons, noorderlingen, is dit alles toch weinig belangwekkend.
Het lijkt "literatuur" zonder meer.
P. C.

